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 وعدي هما مكس نكتلو

 رار نایب

 ركملا نع ترهنيو فورعلاب تورمايو ريخلا ىلإ ن

 ۱١۶( :نارمع لآ ) نوحدفملا مه كنلوأو
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 . ةمألا ذهل ةبسيئاب متاد فيلكت هلا ىلإ ةوعدلا

 ٠١١(. :نارمع لآ ) ( رحلفملا

 قو هتلاسرو «هدعب نع هثلاسر لمعت یتلآ 4 لسرلا اخ ةمإ اهنآ كلذ

 ضرألا شا ثري نآ ىلإ هتشعب ند نم ءهلك نمزلا ىلإو « ةفاك ةيرشيلا ىلإ ةهجوم
 .اهیتع سو

 مهتوعدل ءدعب نيدلا اذهب !ونمؤي مل نيذلل هجوم قش : نقش تاذ ةلاسر يهو

 : مهناميإ خيسرتو مهريكذعل ءاونمأ نيذلل هجوم قشو ؛ نالا ىلإ

 ٠١(. :تدايراذلا) ( نینمؤملا عضت یر دلا نإ رک ذو ۾

 يذلا باعكلاو هلرسر ىلع لزف يذلا باعكلاو هلوسرو هللاب اونمآ ودم نيدلا اهياي ل

 1۴١(. : ءاسنلا) ب لبق نم لرثأ

 دقف «لبق نماهب ر مار ءةصاأحخ فورظب مويلا رمت ةيمالسإلا ةمألا نكلو

 اهتس رام امو هلک اهخیرات یف هیلإ تلصو دح يلد یل مالسإلاپ اهتفرعم تطبخ

 ملف ءةقباسلا فورظلا ىف اهتمهم نم ريلكب رطح مويلا ةوعدلا ةمهم نزف كلذلو
 هسا توات يذلا ءانبلا ةداعإ] نوكت نإ تکشوأ لب ؛ ريكذتلا درجم فست

 لك نم ةيمالسإلا ةمألا ىلع مالا هيف تعادت يذلا تقولا ىف ‹ راهنت نأ تکش وأو

 ټ



 یادت امک مالا مکیلع یادت نا كشوید : مج لوسرلا ربحا امک بتاج
 متنا لب» :لاق ؟هللا لوسر اي دغم وي نحن هلق نمآ : اولاق ٤. اهم ىلع ةلكالا
 :ماادعا رودص نم اهلا للا نعزایلو ؛لیسلآ ءا ادع مکنکلو رک دعموب

 ايندلا بحس : لاق ؟هللا لوسر اي نهولا امو : اولا . «نُعولا مكبولق ىق نفلشيلو

 .' تولا ةيهاركو

 اهلك تارشہلاو . ناک امک اًشماش دوعیسو ءهللا نذإپ دوعیس ءاثبلا نآ ةقث لکو

 تلا برا لك نم مغرلا ىلع ءضرالا ىف ةدكمم السوال ةديدج ةلوج ىلإ ريشت

 ةيناكلا ةيرخلا ىف ةقاش ةمهم اهنكلو . مالسإلا ىلع اهلك ضرألا ىف ةيلهاجلا اهنشت
 دهج ىز جات ةمهم . . ٠ هدب امك اًيرغ دوصيسو ءاًبيرغ مالسإلا آدب» :مالسرال

 . ةذقاأن ةربصبرو قاف

 « لالا ىلع ةماعلا هلوصأ ىف سالا دنع امولعم مالسإلا ناك ىلوألا ةبرغلا ىغخ
 كلذ ىف ءاوس «كتسبئاب ناإلاو ةوبنلاو ىح ولاب نايوأاو دحسارلا للاب نالا یهو

 اهلک هتقاط دس ریو «برحا دش هبراحپ قو نمو« دیدحلا نیدلا یف لخد نم

 مهناوهو مهفعضو « هب نموا ةع ةبرغلا بيس ناك اإو «هيلع ءاسضقلا ةلواحمل

 .ضرألا ىف مهنايخطو ءهل نيشفارلا ةرتكر ءساتلا ىلع

 ا لا اوف تاجرش نوح اقل ایف نوکآ یت : يحسولا
 ٩ !یدرم الإ هب تج دج ام لب دحأ ءاجام : لاق

 لا ال هک ترآ ا لاق . «هلژإ "اإ هلإ

 .لاوحألا عيمج ىف ةيرغ ةبرخلا تناك نإو « فلتخمم رمألاف ةيئاثلا ةيرغلا ىف امآ

 نيسو «سانلا ةيقب ىلع هعبرف نع السضف «هلحأ ىلع بيرغ مريلا مالسإلا

 ,ملسم هجر عا .دوآد وبآو دمحا هجرمخآ )٩(

 .ةريسلا بسك رفا (۳)
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 ؟ادهب تشج نا نم : فلل نولوقيو « هلم نوشحوتسپ هنقیقح یلع مهیلع هضرحٹ

 !هفرعت ىلا مالسأإلا وه الح سيل

 هبحاص نم تاك ر بلا بلطيو < هپ حسه ‹ حيرضلا لوح فئاطلل لوقت نح

 تعج نيأ نم : كل لرقي ازرجي ال كرش اذه نإ :نورق لم وأ نيثس ذنم ىفرتملا

 اذه : هللا عرش ريغ عرشب ىضري نو « هللا لزنآ ام ريغب عرشي نل لوقت نيحو
 ايلدلا !ةيعجرو دوس و فرطت اذه ؟اذهب تثج نبأ نم :كلل لوقي .ڭرش

 ةا نم جرخي ال كرش !كرش نود كرش :ريدقت لقأ ىلع كل وقي وأ !تروطت

 ذاتسأو «ةيبرثلا ذاتسأو «سفنلا ملع ذاتسآو ؛عامتجالا ملع ذاتسأل لوقت نيحو

 فقلاخم مکبالطل هنوسردت امو «برضلأ مولع نم هومتسرد ام لإ . . .خيرالا

 نولوقب ٠ ةديقعلل ةحيرص ةمداصم مداصم نايحألا ضعب ىفو «ةيمالسإلا ميهافملل
 ىف مالسإلا اورشحت نأ نوديرت ؟رومألا لهو مالسإالام : كابر محر ام الإ-كل
 !ملعلاب هل لعد ال نیدلاو !نید مالسإلاو ؛ملع اذه ؟ءیش لک

 ىفو ؛نوشحوتسي ساأثلل اهيف مالسإلا ةقيقح ضرعت نيح . . رومألأ نم تاثمر
 دنع نم ءاج ام وه اذه نآب مهعانقإل ربك دهج ىلإ جاتحتو «نوبرغتسي ليلقلا لقأ
 !مالسإلا هنأ ىلع مه هوروصت ام سيلو ء هللا

 دق هيف بولطملا دهحل اغ ةسرامملا لام أمأ . .ةفرحملا» لاج ىف هلك كلذو

 دشا نوکپ

 لک لب اھب ہدبلا نم دہال یتلآ ةیادبلا یہ تئاک نإ ١ یٰفکت ال اھدح و ةفرعملا نإ
 يأرفاخ ةملك ىه ىحولا اهب ادب ىتلا ىلوألا ةملكلا تناك دسقو ءىش

 الز لز ال هنأ معاف طه: یلاعت هلوق ةرثف دعب مال هللا لوسر ىلع لزن مث ۱(۰: قلعلا)

 سيل مهيلع هلا نارضر حلاصلا فلسلا همهف امك -ملعلاو .(۹ : دمحم) & هلا
 روط نم ةفرعلا تلقعنا مث نمو ء«لمعلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةفرعملا ره امهنإ «ةفرعملا درجس
 .اهاضتقي لمعلا روط ىلإ ةقيقحلا ىلع فرعتلا



 لوسرلا دهج نم قرغتسا دق هلا الإ هلإ ال موهفم قئاقدب سالا فيرعت ناك نعلو
 لوسر هلذب ىذلإ یقیقح ا دهجلا نزف ءىلوآلا مالسإلا ةبرغ ىف ليلق ريغ ايش هب
 ىلع « هب !ونمآو قا ارلبق نيللإا نينم ملا ةيبرت وه ناک ۔ةصاح ةکم یف ۔ مخو هللا

 ةيبرتب ادب : قيرطلا ىلع اوماقتسا ىت ةلحرم دعب ةلح-رم < هللا الإ هلإ ا تايضشقم

 نيرسألا ىف دهجلا لذب ةرورصض ةوعدلا هجاوت  ةيئاثلا مالسإلا ةبرغ ىف ~ مويلاو
 . ةيبرتلاو فيرعتلا : اعم

 تقول ىق نرتظیو ءهضعب كولهجیر هضعب نوغرعي موقل مالساإلاب فيرعتلاف
 ةبسللاب - ةيبرثلا امأ . ليلقلاب سيل دهج ىلإ جات ةلكشم «هلك هنوفرحعي مهنأ هتاذ

 ةبولطملا ةيرعلا ثالاجم ددسعل + ربكأ دهج ىلإ حاتم ةلكشمف - لقالا ىلع ةدعاقلل

 ةباجتسا بيجتست الو « ةلوهسب اهتافولأم نع ىلخست ال سوفنلا نألو ءةهج نم
 ءانب درج سیل بولطملا كوك نع الضف . . فيلاكت نم اهنم بلطي ام لکل ةيروف
 ةمخضلا ةمهملا لمخ حلصت «نيوكتلا ةقتاف تايصخش دادعإ لب « ةنمؤم سوفت

 .اههجاوت ىتلا

 ىلا ةمزألاف . . ساتلا وعدت فيك فرعن نآ ۔ىوصقلا ةجردلا ىلإ مهلا نمو

 ىف هي ترس ةمزأ دشا تاک اهر ءةداح ةمزأ مويلا ىمالسإلا ماسلا اهب رم

 مجلل ا اذهب عمت لبق نم هقبسی مل امر «مالساللا برمل ءادعألا عميقو . .خيراتلا

 لرتآ موي هيلإ اهتجاح نع لقت ال مريلا مالسإلا ىلإ ةيرشبلا ةجاحو . رارصإلا الهيو
 . غی هلآ كوسر ىلع

 ‹« تقوا تاد یف ةدکمتسم :ةرصبتسم ىطحخ ىلع ةوعدلا قيرطع ىف رسن مامو

 . یقیقح لثاط ریخپ اتدهھج نم رہثکلا بهھذپ دقو « هيلإ فدهن ام ىلإ للصن ال دقف

 یلص دریغ «ريسصحقلاب سيل دمآ ذم ىريكفت للغش ةوعدلا عوضوم ناك دقلو

 اأو ةصاخ ؟ةوعدلل حيسصلا بولسألا ام ؟ساتلا وعدت فيك : حلم لاؤس ىرطاح
 وأ «بنارا ضعب یف ریصقت هتآ دېي ام نیلناو نیش ا نیب ۔ةوعدلا ةريسم ىف یرأ

 هنإ : یسفن یف لوقف . ۔ بناوجا ضعب یف فارحنا وآ « بناوجا یضعب یف لجعت
A 
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 لمكتس ىتح ؛نرق فصن ىلع دزی ام لالخ ةرعدلا ةريسل ةثماش ةعجارم نم دبال
 نم دیغتسل يت و .ءاطحتأ نم هيف اتعقو ام ررکن الو «صقت نم انتریسم یف عقو ام

 ةداج ةمهم كلتو «لبقتسملا لجأ نم لمعلا ديدستو ؛رضاحلا وقتل ىضالا ةريع

 . ريسلا لحارم نم ةلحرم لك ىف ةاعدلا لغشت نإ بجي

 اله یف راکفأ نم یرطاخ یف لوجی ام ضرع نأ لواحأ «تاحفصلا هذه یفو

 ىلإ هيف ينتشر نآ اا وعدا «بیصیو ېلطخی د اهتجاارحآو الوأ وهو ءنأشلا

 ہک بیا هیلو تْلکوت هيلع هّللاب الإ يقیفوت by تمطتسا ام حالصإلا لإ ديرآ نإ * :دادسلا

 .(۸۸ !دوه)

 بطق دمحم





 لوألا لیجٹا ةأشذ یف تذامأق

 الماك اداز اهيف نأأل ؛ لرألا ليما ةأشن اهيف لمأتن ةليوط تاضقو فقن نأ جاتحن
 ليللا كلف حص دقف «عقاولاملاع ىق نيدلا اذهب كرحستي وأ «رعدي نأ دارأ نم لكل

 ىلع عيصقلو ل ؛ مالسلا هيلع یسول هناحبس لاق امک ؛ یلاعتو هناحبس هللا نیع یلع

 لوسر دمحم «ةيرشبلا خيرأت ىف برم مظعأ ید یلع اشتو ء۹ : هط)  ينيع

 هعباتيو «ىحولاپ هللا ههجوی « هلک ةيرشبلا خيرات ىف ادیرف ًالیج ناکف ء غی هللا
 ىف ةحيسسملا ةاشنلا لئاسو لك هل تلمتكاف ءهيجوتلاو ةيبرتلاب هجم هللا لوسر
 فيك هبالط ملعيل ذاتسألا هيقلي ىذلا ««ىجذومنلا# سردلاك حبصأف ةررص ىلعأ
 . ميلعتلا رمأ مهيلإ لوئي نيح «نوسردي

 ناسلا ىلع نيدلا اذه رمآ متي نأ تضعقا دق ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ نإ مث
 : لوقيف لايجألا نم ليج سعاقحي ال ىكل « هللا اهدارأ ةمكحل .ةقراخلا ال .. ةيراحلإا
 ! عی ثلا لرسر دعب قرانا تعطقنا دقو «قراون۔اب لوألا ليحمل رصت امنإ

 ؛ هللا دنع نم لزنملا يح ولا وهف ؛ةيرشب ريغ رصاتع نم نيدلأ اذه ىف ناك امف

 4 ةوظفاحل هل انو رسكدلا ارن نح اإ : هلا ظفغحب ظو ف سو قاب كلذو

 .(۹1 رجلا)

 ةيرشبللو ءةمألا هذهل ثلا ةملك ره ء ريخألا ليمباك لوألا ليجلل ةبسللاب وهو
 ىلإ ءرشبلا نم هللا ديري ىذلا « ىلابرلا جهنملا لمست و ‹ نيدلا اذه ةقيقح لم «ءةفاک

 باتكلا وه ناك ءاوس «مهئایتب هيلع اوسسؤيو « مهتايح- هيلع اوميقي نآ « ةعاسلا مايق
 وأ ةيلوقلا ةنسلاب باحكلا اذهل هز هللا لرسر هب ماق ىذلا نايبلا وأ «لرثلا

 4 تورکفتي مهلعلو ۾ مهيَلإ لزت ام سالا نيسي ركاذلا كيل اننرنأو $ :ةيلمسلا
 E :مجنلا) ي يحوي يحو الإ وه نإ () یوا نع قطني امو.( ٤ : لحنلا)
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 يجوب ذإ ) :ةقرادلا هتاذ ىف وه نكي ملف ءردب ىف نينمؤملا عم ةكقالملا لاعق امأ

 بضل اورق يلا بوق يب يقاس اوث نيدلا ارجع مكس يئ ةكنالملا ىلإ كلر
 ةكئاللا لوزتف . ١١(. :لافنألا) 4 نان لك مهتم اويرضاو قاعألا قرف ارضا
 : ةبسام ةيأ ىف هلأ رمأب ثدحي دق امنإ ءردب ةكرعم ىلع رصتشب ال ءرشبلل مهتيبشتو

 اورشبأو اونرحت الو ارفاخت لآ ةكىالمْلا مهيلع لرم اوماقتما مك هللا اير اولا نيذلا تإ ل

 4 ...ةرحآلا يقو ايتذلا ةاّبَحْلا يف مكؤا يلو نحن «» نودعوت معك يلا ةئجلاب
 ١ ١(. :تلصف)

 هللا ةلعَج انو > : مهعم لتاقُت ىهو ةكئالملل نينمؤلا ةيؤر ىه ةقراحلا تناك اغإ

 لآ) 4 ميما ريرملا هلا دع نب رمل امر وب مكلف نيمطقإو مل ىر
 1۲١(. :نارمص

 تنئاک دقف ؛نینمؤمل ا نود نم ردب لهآ اهب صتخا دق یلاعتو هناحہس هلا ناک اذإ و

 4 ناعمجلا ىقشلا موي ناسقرسفلا موي  :موي لك رركتي ال اوك اتدسح ردب
 اغ] . . خيراتلإ بتكب موی لک یف سیلو ؛خپراتلا تہتک یتلا یھف . ٤۱(. : لافتالا)

 !روطس رثإ رولعس هتم بكت

 صخشب صتخ ام ادع امنو ءردہ لهآ اهب صتخا یتلا ةقراخ-ا هذه ادع امیفو

 فاعضتسا نم ءةيراجلا ةنسلا ىلع اهلك مالسإلا ر ومآ ترج دقف ةف لوسرلا

 رارقتسا یلع نیکع م «هقوخت یلع نیک مث ؛ صیحمتو رہمصو ءالتباو ءادیملا یف
 لوألا ليجلا ةأشن نم ةدافتسملا سوردلا نإف كلذل .ضرألا ىف راشتتأ مث ؛ةوقو
 لك ىف قيبطتلل ةلباق ىه اغإو ءاهدحو ىلوألا ةاشنلاب قلععت ال ءةمثاد سورد يه

 ةرباع ةدرفم ثداوح تسيلو «ةيراج ننس ًاهنأل + لئأمعت وأ فورظلا اهيف هباشلت ةرم

 .ررکتت ال

 «ةيئابرلا سلا ريدعل «لزتلا هباعك ىف اًتهجو دق یلاعتو هناحہس هللا ناک اذإو
 نوريدج نحلف - مقآرلا ملاح ىف نتسلا ىرجس ةقيقحلا ىف وه ىذلآ  خيراتلا ةساردو
 يداه نوكتلو ؛ريحلاو سوردلا اهنم صلختسل ؛ىلوألا ةأشنلا ةسارد ىلع بفكعت نأ
 . هلع انفارحتإ وأ قيرطلا ىلع اتتماقتسال اًكسمو «هب موق كرت لك ىغ الل
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 اهلمأتو اهربدت یف یتبغر نم داژ «رومأ ةدع یلوألا ةاشنلا رم یف یتفقوتسا دقو
 بترت دق هار امو « ةيلال ا ادت ريس یف اهتاپضتفل ةفلاخم نم ني او نوا نيب هارآ ام

 رومألا هذه ضعب ضرعأ نأ تببحاف ؛ةريسملل ةقرعم جئاتن نم ةفلاخلا هذه ىلع
 . ليبسلا ءاوس ىلإ انيدهي نأو امئاد للزلا ابجي نآ لا يعاد ؛ تاحفصلا هذه یف

¥ #%# # 

 نأ نينمؤملل ىنابرثا رمألا كلذ لوألا ليلا ةريسم ىف ىنفقوتسا ام دشأ نم

 .(۷۷ :ءاسنلا) & ةاكرلا اوثآو ةالصلا اوميقآو

 یذآلا دتشا نی غ لوسرلا لأس دق مهيلع هلا ناوضر ةباحصلا ضعب ناكو

 .ءمهلاتقب انرمأ ام :مالسلاو ةالصلا هيلع لافف ؟موقلا لتاقن الأ : نيئمؤملاب

 رمألاإ اله ةمكحل نايب-ةنسلا يف الر باتكلا ىف ال -_ص وصلا ىف دري ملو
 ليبس رسيأ ناك ارو هتم ةمكحل ا ةفرعل داهتجالل كورشم رملاف مث نمو ءىنابرلا

 شیرق عم ةكرعم یف اراخد دق اوناک نینموملا نآ ضرتف نأ :هتمکح ىلع فرععلل

 تققح یتا دقارفلا ربدتن مث ؟كلذ یلع بترتی نأ نکی ناک اذامف نیلا كلذ یف
 . تقولا كلذ ىف ةكرحس ىف !ولخدي ملو مهیدیآ اوفک نیح

 شيرق نكمدت نأ ء ةئفاكلا ريغ ةكرعلا هذه جئاتن نس روصتي نأ نكي ام طسبأ
 ةديدلإ ةرعدلا رمأ ىهشيف ءاهل دنس اال ةفعضتسم ةع ليس مهو : نسما ةدأب] نس

 ف رعت نأ نودو :هفدهلا ققحست نآ نود ءةشحالتم كراحم ةدص وأ ةدحإو ةكرعس ىف

 . راشنال! اهل بشكي نآ تودو «ةوعدلا ةقيقح ىلع سانلا

 نينمؤلا ةدابإ ىلإ دؤت مل ۔اهشفاكت مدع نم مغرلا ىلع  ةكر عملا نأ ضرتشتو
 ىرجي اہ هلاصتال ء ةدشب اتهأبتثأ تفذپ ء ةيمهألا نم ةياغ ىلع رخآ رمأ ةمثف ؛ مهلك

 . رضا1 انتر ىف ثادعسأ نم

 .ةربسلا بك رظنا ()
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 اًعيمج سائلا سح یف تناک دقل ؟ةکم یف ةلحر ملا كلت ىف ةيعرشلا تناك نمل
 1 . . شیرقت

 1. .ةيعرشلا ىلع نوجراح مهنأ مهعضو ؟ذثموي نينمملا عض و اعو

 !هيلع نيجراخا بدؤي نأ . كش الو  ةيعرشلا حاس قح نمو

 ضعب نأو «ةرسقلاو ةظاظفلا دح- ىلإ «بيدآتلا» ىف دشت اًشيرق نآ حيسسصو
 ىلع -ءراوچوآ - هتیامح طسیپ نآ لوا یت یت ةظاطفلا ذهن ىذآاعي دق سانلا
 نآ- ديلا ثيح نم-سانلا سح ىف رمآلا لظي نكلو ؛ نيقعضتسملا نيبعملا ضعب
 قح نم نآو ء«ةيعرشلا ىلع نوجراح نيدمولا نآو «ةيعرشلا ةبحأاص ىه اشيرق

 !هيلع نيج راغ ا بدي نأ ةيعرشلا بحاص

 « شير عم ةكرعم ىف زعموي نونمزلا لخدي نل ةوع ل ةد ع نم تاك مف

 ! میطلاب الک

 مهيديأ اوفكو ىنابرلأ رمألل نونموملا باجنسا نيح معاذام رظدالف نآلاو

 . .ةقيقلا ىف ةريثك رومأ تق دق

 ء ةيراضلا كراع ا اهيف تدق ىتلاو ء ٤ميضلا ءابإب# ةفورعلا ةيبرعلا ةثيبلا ىفف
 دقو ءةدحإو مد ةرطق اهيف قارت نآ قحستست ال ءةهفات اهنأ م ويلا نحن ىرن بابسأل
 سجاد ةكرعمك قلا نم ريثك اهيف ینفیو ةديدع تأونس كراعلا فكذت لوطت

 «هيلإ هجوت ةناهإ ىندأل ماسخلا لجرلا اهيف قشدي ىتلا ةشيبلا ىف . . ءاربغلاو
 :ةرتنع اهيف لوقي یتلاو

 نیسرق ىلع هایرجآ قابس بہسب ءناییفو سبع یتلیبق یی یلهاحجا رصعلا رخآوأ یف تش ةکرعم (1)
 يماقف ءقفابسلا ةجيعن ىلع ناشيبقلا تفطتعاف ءءاريخلا یمست یرعآلاو حاد یمست امهادحإ
 نم لعدن یتحب :ریشک قلن اهیف لتقو برا تلاطو اهزاغلس ةليبق لكل مضتارو «برا امهتیپ

 .اهرازرأ برا تعوق « امهنيب حلصلل لیعدت
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 مضسصض ينبأ ىلع ةرثاد برحبلل ردت ملو ثومآ ناب تیل دقلو

 !ىمد اسسهشلا مل اذإ نيرذانلاو امهمتشأ ملو ىضرع ىقاشلا

 : هریغ هلوقیو
 !انيلهاجلا لهج قوف لهجف انيلعدسحا نّلهجيال الا

 شيرق فارشأ نم وه نم مهنم بسنو بسح ورذ لاجر یذؤی « ةئيبلا كلت ىف
E . 

 !نودرپ ال مث ءاهتاذ

 . . ةغيبلا فارعأل ةمات ةفلاخم فلاخمم هنأل + كلش الو رظنلا تفلي ءىش

 رخآ ءیش عنص نم نوکی نأ دب الف . . ةشيبلا علص نع سيل ءىش «یرحآ ةرابعب

 !ةغيبلا فالس

 !نورباص مهو رمتسیو یذألا دتشي مث

 ءالؤه لمتحی ءیش یا لیبس یفف ؛ كلذک ةثیبلا عنص نم سیل دیدج ینعم اله

 ؟ىذالل مهضرعب ا ٹكاسمتلا ىلع نيرصم نولظي مث ؛ ىذالا نس مهیلع عقيام

 نم ةرهش لبيس ىفأ ؟ضرألا مناغم نم مدغم ليبس ىفآ ؟ةلبقلا فرش لیبس یفآ
 ؟ضرألا تاوهش

 .اهنودفتعی (ةدیقع لبس یف وح اش . . هلک كلذ نم ءیش ل

 دقو ءاهب سالا كسمتسي «ديلاقتو افارعأ ةديقسلا نوكت نأ ةغيبلا هذه مهفت دقو

 دیدج رماف_نودری ال مھو ۔اھلیبس یف یذآلا اولمحشپ نآ امأ ءاھلجآ نم نولتاقی

 اديلاقتلاو فارعألا ةثيب ةئيبلا هذه ىلع ةدحلا لك

 .ديدج رمأ حعضتيف «رحآ اطوش ىضم مث

 دح ىلإ لصيو ءةيعامتجاو ةيداصسقا ةعطاقم حبصي ىتح دحشي ىذألا نإ

 مهتديقع نع نولختپ الو توما یت سانلا ضحعبپ لصپ للہ « ميوجحلا

 اذه لشم سالا لمحشي نأ .. ةماع رشبلا فرع ىف الو ءةئيبلاإ فرع ىف نكي ال
tê 



 نم ىذألا لمتحيو ءهبحاص هدقتعي اًقح نوكي نآ دبال اغإ . . لطاب لجأ نس ىڏألا
 . هلجأ نم توو ءهلجأ

 ۔ .هتمارکو هتناکمو هتحارو هنمآ نم هلع یلغآ وم هدقتعپ یذلا یاده نإ لب

 . هتایس نم یثح «هسفن نم یئحو

 تن یتلا یہ 4 مکیدیا !وفک ظ لال نم دوجولل تزرب یتلا ؛اھلک یناعملا كلت
 !ةكم ىف لاوحألا نم اريثك ريغت مل نإو ىتح «ةنيدملا نم راصنألاب

 ةنيدخأ لهأ نكلو ءرانثلأ اولطصإ ةكم لهأ نإ :ةزجوم ةرابع ىف لوقن نأ عيطتست
 ۔ هيلإ !ودنهي نآ مهل نإ ءاش یذلا قمل! یئإ !ودتهاف دعب نع اھپ او ءاضتسا
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 . . مکیدیآ ارضك ظ لالش نم ءراصنألل حضتا ىذلا وه هدحو اذه نکي ملو
 . ؛ةيعرشلا» ةيضق وحو ءةرعدلا ريس طح ىف ةغلايلا هتيمهأ هل رخآ رمآ ححضتا دقل

 لصقن كلذكو :ةيكم ةروس يهو «ماعلألا ةروس ىف ىلاعتو هئاحبس لوقي

 ٥١(. : ماعئألا) ( نيمرجملا ليبس نيتسلو تايآلا
 . نيمر جملا ليبس نييتست ىتح تايآلإ لصق لظن : ینعلا نأکو

 «ةحسضأو نوكت نأ ىخبني وأ «ةحضاو ةلالد هل ةيكم ةيآ ىف ىنعملا اذه دوروو

 : یلاسعت هلوق ىف ليلعلا مال هنيبت «دوصقسص فده نيمرجملا لليبس ةئايتساف

 نسر جما ليبس ةئابتسا نأ ءانعم « ةيكملا ةرشفلا ىف ةيآلا هله لوزنو . & نيسو إب
 ةأشن اهيف مشي ىتلا ىلوألا ةرحفلا ىف ةوعدلا مزاول نم لب «ةوعدلا فادهآ نم ىه
 .ةملسملا ةعامخأ

 ؟ةرعدلل نيم ر جلل ليس ةنابتسإ هققت ىذلا امف

 : اًيتاثو ؟نوسرجملا مه نم نايب :الوأ : نيرمآ نمضتت نيمرجملا ليبس ةنابتسا نإ
 . نيمرجم ارحبصآ هلجأ نم ىذلاو «هنوکلسی یذلآ لیبسلا نایب

 ؟مهليبس ةئابتساب تايآلا ليصفت ةقالع امو ؟مهليبس امو ؟نومرجملا مه نمف
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 نأرقلا ىف ىربكلاو ىلوألا ةيضقلا ىهو ؛ةيهولألا ةيضق تايآلإ تصف دقل
 .ةصاخ ةغصب ةيكلا روسلأو «هلك

 قلفلا یف ءاکرش ہل نوکی نأ نکی الو ل كیرش ال دحاو هلإ هنآ تایآلا تلصف
 تافص ةنيبم لزئتت تايآلا تلظو ؛نرعشلا نس نأش یآ یف الو ءرہیدتلا یف الو

 نحل رأ نمأ نل ءاوس اما احضار ينعلا راص ىتح ءاک ر شلا هع یفنتو « هللا كلذ

 نأ ع هللا لوس ر مهل ديري أمن ةمات ةئيب ىلع اوحبصأ دق رافكلا ناك دقف «رفك
 اذه نإ ادو اهلإ ةهلآلا لعجأ $ :مهنع هلآ یور امک اولا یت هب ارنمژیو هومنعی

 ١(. : ص)  باجبع ءيشا

 الب هدو هولسبعي نأ سالا نم بل «هل ڭیرش ال دسح او هلإ هنآ نیت الو

 نأو ؛ةغدارلا ةهلآلا نس وعدي ام اوذہلي نآو :ةداسلاب قیقحلا هدحو هلال +كیرش

 نم مكيلإ لزثأ ام اوعبتا ل : ءايلوأ هنود نم اوعبتي الو مهبر نم مهيلإ لزنأ ام اوعبتي
 , (۳: فارعألا) كوردن ام الیلق ءایلوا هنود نم ارعبنت الو میز

 هلز هنأ اونمآ نيذلا مهو «نينمؤملا قيرغ : نيئثإ نيقيرف سانلا مسقنا دقف اذه ىلعو
 نیمرجلا قیرفو مهر نم مهيلإ لرنآ ام اوعبتاو ؛گایرش الپ هاحسو هودبعف «كسأو

 . مهبلإ هرن ام اوعبتپ أو هدو هودیعپ ناو « هب اونم نأ اوہ نیذلا مهو

 ؟ميسقتلا اذه ىف شيرق عقت نيأف «نذإو

 رظن ىف نوسؤملا نأكو « ةيعرشلا ةبحاص ىم تايألا ليصضت ىلبق تناك دل
 ليصفت دعب نآلا فقرملا امف ؛ ةيعرشلا ىلع نيجراح «ًاضيأ سانلاإ رظن ىفو « شيرق
 «كيرش الب هدحو هدہعتو ؛دحارلا تاب نمت نأ شیرق تضفر ام دحعبو ؟تابآلا

 ىلع نيج راحل ا مه نوما ىقبو «ةيعرشلا ةبحاص ىه تيقب له ؟هلا لزنآ ام عرتئو
 مه اهلاثمأو شيرق تحبيصأف « لقألا ىلع سائلا ضعب دنع لاخلا لديت مأ ؟ةيعرشلا
 | ؟نينمزلا مه ةيعرشلا باحبصأ حعبصأو <: نیمرجملا

 امو «كومرجملا مه نم ساتلا نيبعي نأ «ةرصدلا ريس طح ىف ةلئاه ةلقن اهنإ

 . قلا لبس وه امو « قالا ىلع نيڏلا مه نم لباقملا یف ًاونییتیو ؛مهلیبس
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 همظعي ىذلإ «تيبلا ةندس مه مهنأ ةصاخ شيرقل ةيسلاب لاكشإلا ناك دقلو

 «بسنو بسحو ءاج باحصأو ةورث باحصأ مهنوك نع ًالضف «؛اًعيمج برعلا
 فرحا نيدلا اياقبب ةجرتم ؛ةيعرشلا تاموقم لك ةيلعاخا سيياقجب مهل ثعمشجاف
 ةحزحز نكت ملف . .مالسلاامهيلع ليعامسإو ميهاربإ ىلإ هب نوبستني ىذلا
 مهل ةوق ال ءارقف فاعض مهتيعرش ىلع نوجرافلاو ةصاحخ ءاًيه ارمأ مهنع ةيعرشلا
 !نأطلسلا ىوذ نم دحأ نم دنس الو لام الو

 مهتيعرش نع مهّيلْجُت نآ نكي ىتلا ىه اهدحو ةحيحسصلا ةديقعلا تناك دقأ
 مهضفرأ ءمهل ةيخرش ال نوم رجس مهنأ یهو «مهتقیقح ىلع مهفشکتو ؛ءةاعدلا

 . هللا لنآ ام عابتاو «كيرش الب هدحو هتدابعو ء«دحاولا شاب ناهإلا

 تئاك لپ «شیرق عم ةكرعم ىف اولشد ةكم يق نينمؤملا نآ رل : لأسن انهو

 ةيحاص ىه اًشيرق تأ ساللا سح ىفو ةكرعملا ولحد ول ؟نيمرجملا ليبس نييس
 دلخ ىف رشتسي نأ نكي ناك لهف ؛ةيعرشلا ىلع نوجراح نينمؤملا نأو «ةيعرشلا

 ‹ تيبلا ةنادس ريغ رخآ رايعم اهل ةيضقلإ نأ-راصنألا دّلح ىف رتتسا امك دحآ

 رايعملا اذه نر ؟خيراتلا ديصرو فرعلا ديصرو هددملا ةرثكو «ءاحلاو لالا ريغو
 كلذ ىلع بترتي امو :كيرش الب هدحو هللا ةيهولأب ناإلا وه . . كلا الإ هلال = ىه
 « لاغضلا الإ هدحب ءىش ال ىلا خا وه اذه نأو : هللا نزن ام عابتا ةرورصض نم

 ؟ءیش لک اھیلع یٹہٹیو ‹ءیش لک اھب ساقی یتلا یربکلا ةیضقلا یہ ہذه نو

 « سائلا نم قيرغ ةدشفأ ىلإ تونمولا هلمحي ىذلا قلا لصي نأ نكي ناك له
 راغ ناک مآ «شيرق عم ةكرحم اولخد نينموملا نأ ول «راصنألا ةدشفأ ىلإ لصو امك

 براسغ ةيضق ىلإ ليلق دعب ةيضقلا بلقنتو ؛ةيضقلا ةقيقح- ىلع ىشخي ةكر عملا
 ةررصلا شماه ىلع ثلا لإ هلإ ال١ ةيضق حبصتو <« بولغمو بلاغو ؛ابورضمو

 !؟یالطإلا ىلع دوجو سادلا سج یف اھت یقب ن

 . .ةحضإو ةروصلا نظأ

 اهلك فقولا رس یم ( مکیدیأ ارفک  تناک دقت

 ندل نم اًعيمج لسرلا يضف ىهو للا الز هلإ ال ةيضقل تحساتأ ىلإ ىه تناك
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 ىرخأ ةيضق ىأب ةطاتخم ريغ «ةحضاو ةفافش ةيقن زربت نأ - دمحم ىلإ مدآ
 ‹شبغ لك نم ةيفاص ةيادهلا اهل هللا دارأ ىلا بولقلا ىلإ ذغنتف «قالطإلا ىلع

 دري مل ىتلا بولقلا ىلإ دفنت امك ؛ نایرلا اھیف خسریو < بولشلا فلت نم نكمدتف

 ريغ ًارفك « هيف ةهبش ال ارضك اهباحصأ رفكيف « شبغ لك نم ةيفاص «ةيادهلا اهل هللا
 نمألا نع عاضدلا الو ؛ لالا نم عاقدلا الو ء«سفنلا نع عادلا ال طلتخم
 ردقل ةتطوت كلذو . . هلا الإ هلإ الل حضاولا حيرصلا ضفرلا وه اغإ ؛رارةتسالاو
 نم یسیو ڌني نع كله نم كنهيل * : ةيراحلا ناسلا نم ةئس وع « هللا رادقآ نم مداق

 ٤۲(. : لافنالا) ةن نع يح

 تام زلسم نم وه ؛ 4 مکیدیآ ارفک ل ةيضقلل هتحاتأ يذلا حوسضولا اذه
 ةنابتساو هللا الإ هلإ الد ساسإ ىلع «نيمرجلا ليبس ةئابشسا ريخبف . .ةوعدلا

 ردقلاب ةدصاقلا مست نأ نكه ال ء ساسألا تاذ ىلع « لباقلا ىف نيئمؤملا ليبس

 ساكتلا اهل ثدحي مل نإ ءاهناکم حاورت ةوعدلا لظتو «لرقعملا نمزلا ىف لوقحلا
 . بابسالا نم بہسب

 ماچ ؛4مکیدیآ ارفك ل لال نم وحلا اذه ىلع ةيضقلآ تحسضو نحو

 !اراصنألا

 !خيرآتلا ىف لوح ثدحو ةدعاقلا تعستأ راصنألا ءاج نسو
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 . .ةيضفلا هله دنع ةفقو انه اخلو

 ؟راصنألا مه نم

 ‹ يقل لوسرلا صخشب باجعإلا اهتسامح بهلأ «ةسمحتم ريهأمج مه له
 ربصلا اذه ءءالتبالا ىلع اوربس نيالا ؛رشبلا نم ةلغلا ةثفلا هله عم فطاحعتلاو

 (؟ءاليلا ةدشو باعصلا مغر اوتبثو ‹ ليما لیوطلا

 فص یف تول دیو ؛دتاقلا ىلع مهتيدنج نوضرسصعي اوءاسج دولج مه مأ

 ؟نیدهاجلا
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 !ةرعدلا ريس طخ ىق كاذر عضولا اذه نرب ةقشلا دحبأ ام

 اوآر اسم ةرشک نم «مهبولق یف انا ناک ها هللا لوسرل بحل ا نآ كش ال

 دحأ هينادي ال ء«رشبلا ىف اديرف اجذومم ناک دقو « کن ةهركلا هلاصحت نع اوعمسو

 ىف نييذعلا عع فطاعقلا نأ كش الو .خيراتلا لالخ هع اوعمس وأ هوفرع نمم
 «بيذعتلا ناولأ نم اوعمسو اوأر ام ةرغك نم ءمهبولق ىف اًمئاق ناك «ضرألا

 . بيذستلا ىلع ربصلا ناولآو

 هنأ اونمآ مهنأ ءادعبإ مهكر اغإ ؛ مهكر حي ىلا دحوألا عفادلا نكي مل كاذو اذه نكتو

 مالسرلابو «الوسر ا دمو ابر لاب ارنمآ . . لإ دوسر ادمعم نآو ۽ لإ الز هلإ ل

 . ةايلاو تولا ىلعو ءةعاطلاو عمسلا ىلع نوعيابي (وءاجف ءاتيد

 . انلافطأو انعاست هدم منح ام كع :ارلاق ۲؟ىنوعتمت : ام هللا لوسر مهل لاف

 , هاتضحخ رعيلا اله اني تضع ولو ءاهاتعطق ء!رسصلا انب تضرعتسا ول :اولاقو

 . . ةديدلسا ةرعذدلل ةلماك ةيدنج

 . ثلا دنع ردقملا مهدعوم ىف توتأي اإ ! « ريهام ا3 نآوآ دعب فأي مل

 تعءاج ءةسمحتم ريهآمج درجسم ؛مهنع هلا ىضر راصستألإ ناك ول اذام نكلو

 ءاوأل ىلع ربصت مهتسامح تناک له . .بسحف فطاعتلاو بحلاو ةسامحلا عقادب

 درب ريدسقلا ىلعلا هلا نم تذإلا ىتأي نح مادصلل ربصت تناك له ؟ییرطلا
 !؟ناودعلا

 رمأف ءمالسإلا مهقادتعاو ةوعدلا ىف مهلوخدب حرفيس ناك مج لوسرلا ن امآ
 ناوحخإ ةيقرب توحرفيس اوناك ةكم لهآ نم نيتمؤئا نآ امآو . .كاش عضوم هظن ال
 ناک مقر لرسرلا نآ اأ . . كش عمضوم كلذك هنظن ال رماف ةديَععلا ىف مهل
 لوسرلا لاوس هليلدو فيثكلا كشلا هطوحي رمأف ءةوعدلا طخ ىق مهب كرحتيس

 اًسيرص هتوضرعي اوءاج دقو ءمهنايإ نع نكي مل لاؤسلاف ۲؟ینومنمت۲ : مهل مک
 هب !اوثمآ ال مهسفنآ مهدیئجت یهو نالا ءارو یرحآ ةوطح نع ناک اإ ء ةيراوم الب
 . قلا هنآ !وفرعو
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 درجم مهلأ مهلاوجأ نم أر هنأ ول مهب كرح تيس فب لرسرلا نكي مل

 دق ةدعاقلا نأ ربتعيس نكي ملو . .ةرعدلل دعب اهسفن دنجت مل «ةسمحشم ريهاجج

 لامسحال اهسقت ددجت مل اهنكلو محن تتمآ ىلا ةسمحعملا ريحامجلا كلعب تعستا

 .غيلاكتلا
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 ؟ةوعدلل مهسفنأ راصنألا دج یتم

 ءاضتسأ ىذلأ روثلا ىه «ةكم ىف نونمؤلا اهب ىلطصإ ىتلا راثلإ تإ ٠ لبق نم انلق
 نيدلاو زم هللا لوسر ةرصنل مهسفنأ نوضرسعي اوءاجف ‹ةنيدلا ىف راصنألا هب

 . دیدیا

 .كلذك هللا ننس نس ةنسب نكلو معن - هللا نم ردقب اوءاج دقل

 ثدحي ىتلا ةاوثلا وه «ةديدملا ةرعدلل دهشي ىلا ٠ ىعقاولا جذومنلا دوجو نإ
 كلذ دعب عراستي مث همألا» ةاونلا لوح ايئاقلت عمجتلا ثدحيو «ممجشلا اهلوح

 !ءاوس رشلا ةايح يفر ىدالا نوكلا ىف ةيئاير ةنس . .ةاوثلا مجم داز املك

 هللا لوسر لوح ةكم ىف تئوكت ىتلا ةدمؤلا ةعاسحلا ىه تناك مآألا ةاونلاو

 اج ها ميظعلا برملا اهلفصو ء هللا دع نم لرتلا ىحولا اهلكش ىتلاو « هج

 ةو هدلجو ءربصب اه وم حياتو هدهج نم اهأطعأو هح ور نعاهيلع ىغضأ

 ابرقو ةبالصو القص اهتدارف تاءالتيالا تءاج مث . . هتریصبو هتمکحو هردسص
 . هلآ نم

 !خيراتلا تست تلا مالا ةاوثلا تنوكت چ مکیدیآ فک ظ لال نمو

 نوکت اریٹک رخال ءةکم یف شیرق عم ةکرعس یف اولخد دق نونمؤلا ناک ولو
 ناك ىذلا شبغلا قرف كلذو ءاهتبستكا يتلا اهتافص اريك تريغتلو «مألا ةارئلأ

 بلاغو :بورضمو براض ةيضق ىلإ لوححت ني « هلا الإ هلإ ا ةيضق بيصيس
 . ءائبلا ةديحملا ةلوقصلا ةباصلا ةارثلا لوح بلصلا عمجتلا كلك رع اتو «بولغمو
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 , 4 مکیدیأ ارفک إ» لال نم نآآلا تح مام ضرعتسنلف نآلاو

 . .ةوعدلا ةريسم ىم ةيمهألا نم ةياغ ىلع رومأ تمت دقل

 اهريغ تود هلا الز هلإ ال۶ ةيضق هنأ . . ريبعتلا حص نإ ٠ عارتلا عضو ريرت مت

 . .اياضقلا نم

 ةا ىلع اللو ‹ةيضرأ ةدايس ىلع نينمولا نيبو شيرق نيب رئادلا عارصلا سيل
 الز هلإ ال ىلع رصأو ءامايأق مل هللا لوسر ىلع ةطلسلا تسضرع دقو) ةيسايسلا
 ىلع ءاليتسالا ىلإ فدهت «ةدحسإو ةكرح اوكرحتب مل مهيئاج نم نوثنمؤلاو ء هللا

 . .(ةطلسلا

 . . جيجا ةمدح (ةهاجو# الو ءتيبلا ةئادس «هفرش» ىلع عارصلا سيل

 براو ‹«نيسولا نود اهدحو شيرق اهكلمت ىتلآ ةيداصتقالا ةرقلا ىلع سيل

 الو بيرق نم اهل نوضرحتي ال نونمؤملاو « حيوجتلاو راصخ اب اهلالحح نم نينمؤلا
 طس

 ةيضقلا-اًمثاد نوكت نآ بجب یتلاو ۔ یھ یتا یربکلا ةیضقلا ىلع هلک عارصلا

 ًبحاص نم مث نمو ؟دوبعلا نم ةيضق «ناسنإلا ةايح ىف ىربكلا ةيضقلاو «ىلوألا
 اهتالايخو اهئاومآ بسح اهديرت شيرق ؟ةايل ا جهنم عضاو نم ؟عرشملا نم ؟رمآلا

 . هلل اهنو دیری مام هلا لوسر لوح نونموملاو ءاهفارعآو اهتاٹورومو

 , . ءانبلا لمحتس ىلا ؛ ةبلصلا ةدعاقلا ةيبرتل ءريفوتو دهحأ ا زيكرت متو

 . نيمرجلأ لبيس ةئابتسأو تايآلا ليصفعب ؛؛ةيعرشلا» ةيضق ريرج معو

 ةاونلا لهآ اهب ىوتكا ىتلا رانلاب ؟وءاضتسا نيذلا دون اب ةدعاقلا عاستا ريخ معو
 ةارتلا كلت لوح ء هللا ناس نم ةنس بسحيو « هلا نم ردقب اورعمجتف ؛مألا
 . . عإرصلا ىف ةيقيقح ةوق اهيلإ نيفيضم

 . هلل درجتلا وح « كلذك ةيمهألا غلاب رخ رمآ مت مش

 )١( مات لصف یف ةيبرتلا ةيلمص نع ملكتحس .
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 ىلع اهمه نكي مل نإ ؛ةرعدلا اهيلإ جات ىتلا رصانعلا مهآ نم رصنع هلل درجتلا نإ
 .مومعلا هجو ىلع نيلماعلا ميمي ةبسنلابو < ةصاخ ةفصب ةدعاقلل ةيسلاب «قالطإلا

 ءةكم ىف ةيبرتلا ةرثف لالح «ةراتخملا ةوفصلا بولق ىف هلل درجعلا قمعت دقو
 داش نمو هل ةدابعلا صالح] ىلإ وعدت هللا دنع نم ةلزنلإ تايآلا لاف نم

 نوكب قيك ىلمحلا كولسلاب مهملعي ء مخل لوسرلا صخش ىف ةرشابملا ةودقلا
 . هلل ةدابعلا صالح[

 سانلا بيذكتب رثأتلا ديدش «ةوعدلاب همايق أديم ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 یدهلا نع مهضارعإ ببسہ مهیلع نزا ا دیدش ؛مهتیاده یلع صرخ ا دیدش هل
 . سانا ميم ريفا بح نم مل هيلع رطف ا كلذو «ىنابرلا

 كتر هز مع دف $ : هنع ةيرسشلاو ةهتيلسلل 2 : لو هيلع لرد یح ولا ناکو

 ١۳(. :ماعنألا) ي تردحجي هللا تايآب نيملاظلا نكأو كنوبذكي ال مهنإف نووي يذلا
 : لحنلا) 4 ةوركمب امم قبض يف كت الو مهبلع نزحت الو هللاب لإ كربمص امو ربصاو طم
¥( 

 هللا دنع نس ةبآل علطعلا ةدشو ءنزسللا ةدش نع مخ هفرسصل ىحرولا لزدتبو

 د امأ تيرحلا اذهب اوسي مل نإ مجرافآ ىلع كفل عخاب كلعقف طط :نونمؤي مهلعجت
 اديعص اهيلع ام نولعاجأ اّنإو د المع نسحأ مهيأ مهولبنل اهل ةنيز ضرألا ىلع اه اتلعج اإ
 اقف يتتبت نآ تعما نزف مهضارعإ كیلع ربك ناک نإو ظ ,(۸ 1 :فهکلا) € ارج
 نم ننوكت الف ىدهلا ىلع مهعمجأ هللا ءاش ولو ةيآب مهيتاتف ءامسلا يف املس وأ ضرألا يف
 ې توعجري هيلز من هللا مهخعبي ٰیتومْلاو ت منسي نيذلا ١ س ب الإ 6) نيلهاجلا

 . ۹٣١ :ماعنالا)

 جيانا امآ ءيسحف مإلبلا يه هتم هم نإ : اللاب لوسرال لوقيل ىحولا لزتيو
 ملعأ رهو ءاشي نم يدهب هللا نکو تببحأ نم يدهت ال كنإ ل :هدحو هللا عنص نمش

 9 : صصقلا) نيدتهملاب
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 مل ءةكم ىف ةيبرتلا ةرشف لالخ ىف هنآ « ؛نأشلا اذه ىف رظالا تفاي ام دشآ نمو

 كنيرد ام نزول : هل لاقي ناک اغ ‹ ل لوسرلا صخشل رصنلاپ دحآو دعو لرد

 امتيب ٤١(. :دعرلا) بالا انيلعو عانا كيلع امتإ كيوت وأ مهدعت يذلا ضعي
 . قلل شا لوسر دنع اًتشيتسم نيدلا اذهل نوكمتلاو رصتلا نأك

 دسوتم وهو ماا هلا لوسر یز انوکش : هتم للا یضر ترآلا نب بابخ لوقی
 ءاذيإ دحشا اه كلذو) ؟انل وعدت الأ ؟انل رصنتست ن الأ اقف ءةبعكلا لظ ىف هل ةدرب

 رفحيف ءلجرلا اخوي مكلبق نم ناك دق : هي لاف (ةكم يف نينموملل نيك ر شل
 «نیفبصت لعجیف هسار یلع عضویف ءراشتفاب یتۆی مث هيف لعجیق «ضرألا یف هل

 ستيل هللا .هنید نع كلذ اصي ام < ءهمظعو همم نود ام دیدحلا طاشمأب طشمیو

 هللا الإ فاخي ال بت رمرسضح ىلإ ءاعنص نم بګارلا رسي تح ءسال اذه هللا

 . ° «نولجعتست مكنکلو «همتف ىلع بشذلاو

 اذهل نيكمعلا ةبغر نم شح « لقي لوسرلا بلق د رق ىح ولا تاهیجوتبو

 هلل درجتلا ىلع هباصا م هللا لوسر یر مٹ . البلل درجو ءهتأيح ءاتثأ نيدلآ

 مهمه راصو ءةريسلا بك مهنع یک امك ؛مهسوقن ظح نم مهسوقن تلح یتح

 ل ةدابعلا ارصلخي نآ هلک

 در یف مھل نذآو «ضرألا يف مهل نكم «هل تدرج اھنآ را نش ملع الو

 يذلا 9 ريد مه رمت نط هلا ةر ارسل لاب ةواتالب نيل نأ ظن :ناودملا
 ضعي مهب سالا هللا عقد الوتر هللا نهر اوري نأ لإ وح ريغ مهرايد نم اوجرخأ
 ةرصعي نم هللا نرصتيأو | ربتک هللا مسا اهیف رکی دجاسمو تاولصو عیبو عمار تعدها

 اورمأو ةارتا اوتار ةالسصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيدلا د ريع يون هللا نإ

 ٤۱(. ۳۹ : ےل رومألا ةقاع هلو ركنملا نع اوهتو فورعملاب

 , یراتیلا ءاور
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 ديرطلا ليجلا ىف ةو دقلا حعضوم

 ‹ ةكم ةيبرتلأ ةرتف ىف لوألا ليجلل ًابسانمو ًايعيبط ناك ام نأ سائلا نم ريتك یری

 الو ةربسلل سيلو «خيراتلل هسردن نأ اديلعف مث نمو ءرضاح ا انعضو ىلع قبطني ال
 !ةودقلل

 ىف یمالسإلا لمعلا ىف قيرط قرشم هال «ةحضاو ةيلبت ىلإ جاتي رمألااذهو
 تارايت لظتسف _ ةلمأك ةيعوضومبو امامت ةروصلا حضتت مامو رضاع ا تقولا

 وأ دحوم فقوم ىلإ لمت الو «ضعبلااهضمعب عم مداصعت ىمالسإلا لمعلا
 ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم ءادحوم اًشقوم نوفقي نيدلا اذه ءادعأ امنيب «سئاجتم

 نينواعتم ءاهيلع ءاضقلل نودهاجي «ةيمالسإلا ةمألا ىلع مهلك نوبلاكتم ؛«راسيلا
 : نآاشيشلا دالي ىفو ؛ريمشك ىفو كاسرهلأو ةنسوبلا ىف ثدح امك « نیدناستم

 . ضرألا رهظ یلع ناکم لک یفو
 ءهيف سبل ال اًحضاو ارش كرشم عمتجملا ثيح «ةيكلا ةلحرملا ىف نحن له

 كلذ نم ةذربلم ةفعضتسم «ديدملا نيدلاب تنسآ ىتلا ةلقلا كثلرأ مه نونمؤملاو

 فرح ملم عمتجم ىف نحت مآ ؟مضرلا فلذ تايضعقم بس كرحتت «عمتجلا

 ةيمالسإلا ةروصلا ىلإ اهرب هيف عاضوألا حيحصت ىلع لمعن مالسإلا نع
 ؟ديدحتلا هجو ىلع نحن اذام مأ ؟ةحيحصلا

 نم لدا اذه ىلع بترتاعو ءلدج نم اهلوح راث امو « ةيضشلا هله ةروطخلو

 هيف نيرثأتم ريغ «حسضاو روصت ىلإ اهيف لصت نآو ء ةبورب اهسرادتن نأ دون ؛ ةقرفلا
 .اههركن وأ اهبحت ةنيعم فقاوب وأ ءانفطاوعب

 ءةوصعدلا لقح ىف نيلماعلا نحف |ديكأت لكب ةيكلا ةلحرلا ىف اتسل
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 مرحن نحنو !ةنيدملا ىف حلاو مايصلا سضرف دقو «جحنو موصن اهل نيبيجتسملاو
 مرحتلا نم لزن اميف نيرصحنم ريغ «هللا بجوآ ام لک بج وو « هللا مرح ام لک
 !ةكم ىف ليلحعلاو

 ةعيرشو «سغرألأ ىف ةئكم ةوعدلا تسيلف 1 ديكأت ىلكب ةيندلا ةلحرملا ىف انسلو
 امإ ةوعدلاب نومئاقلاو ؛«ىمالسإلا ملاعلا نم ربكألا ءرحلا ىف ةمكحملا ىه تسيل هللا

 فلتخم مهيلم قيم امإو « قتاشملا دارصأ ىلع نوقلعم وأ «نوجسلا ىف نوبّيغم
 . قضا لاسو

 لوسرلا هعبتا ىذلا جهلا وهأ ؟انل بسانملا وه جهنم ىأو ؟ةقدلا هجو ىلع نحن نيأف
 نم رمأب هعبتا ىلإ « ةنيدلا ىف ملجم لوسرلا جهنم وه مآ ؟هلا نم رمآب کم یف مم
 !؟ددحیم طباہض ریغب انسفنا دنع نم هيف دهتجن  كإذو اذه ريغ رحآ ءىش مآ ؟هللا

 .ديدحت ىلإ جاتو ؛اهتيمهأ اهن -ىرث امك -ةيضق

# »# 

 نم ريشك اهيلع كتي «كش الو ىكملا عمتجملا نيبو اننيب ةحضاو قورف كاته

 ىتح ءاًقلطم راكتإ دحارلا هلإلا ةركف نوركني ىكلا عمتجملا ىف ساتلا ناك دقل
 :ديح وتلا نم مخ لوسرلا هب ءاج اع مهبجمعت مهنع ىكح دق مركلا نآرقلا نإ

 ملاعلا ىف نس امنيب . .(6 ١ ص) ¢ باج ءيعآ اذه نإ ادحاو اهلإ ةهلآلا لعجأ
 . شا مس ىرخأ ةهلآ كانه نأ دقتعن الو ءدحإو هلا نآب رقت هلك یمالسإلا

 ع ىكح دق نآرقلا نإ یتح «اقلطم اراكنإ ثعبلا ةركف توركتي سانلا ناكو
 مكلدن له اورفك نيذلا لاقو # :ثعبلا ةديقع نم مم لوسرلا هب ءاج ام مهبجعت

 هپ مآ ابذ للا یل یرنفأ ید دیدن رول يف مکن قمم لک مقر اذا مکی جر لع
 مازشباو «تعبلاب نمل  مومسعلا يف نحن انمئیپ ۔ ۷-0۸ :اس) ج
 ىف نزو اهل ماقب ال ىتلا ةدسللا ةليلقلا ةلقلا كنع حدو «رادلاو ةنخساو < بآاسسللاو
 .لاجلا اذه
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 : مهن آرا یک امک «هتلاسرو لم دمحم ةلعب نوركني سانلا ناکو

 امك £: ص) چک باد رحاس اذه نورفاکلا لاقو مهن ردم معاج نآ اوہجعر

 ةدحلملا ةلعلا كع عدو -نحنو . .(4: ص) 4 ايب نم رك ذلا هيلع لرئؤأ : !وئاق

 نآرقلا نأو ءهبر نم لسرم هنأو ٠ مخ لوسرلا ةثعبب نمؤن۔نزو اهل ماقي ال یتلا
 ريطاسآ نموه الو ءرشبلا مالك نم وغ ل < للل هلوسمر ىلع هلژثآ هلا مالک

 . .نيلوألا

 . . قتاقس هلک اذه نأ كش الو

 . رخألا بنا! نم رظبن لاعت نكلو

 نوب ةرشابم ةلصلا لعجيو ر برلاو دبعلا نيب ةطاسو لك ىقليل مالسأإلا ءاج

 تاع اذإ عادلا ةد بيجأ بيرق ينإف ينع يدايع كلاس اذإو طه : هلا نيبو دابعلا

 , .(۲۸7 :ةرشبلا) تودشري مهلعل يب اودمزيلو يل اوبيجتسيأف

 ىتح «ديرملا سح ىف خيشلا تمسج دقل ؟سائلا دئاقع ىف ةيقوصلا تلعف اذامف
 نذزب الإ ینا هتامسآ نم مساب هللا وعدي نأ كلب ال « هبرو دبعلا نيب ةطساو حبصأ

 ةدلاو ءءامسألا نم هل حلصي أم داف لكل ررقيو ةدشفألا ىلع علطي ىذلا ؛خيشلا

 بولق ىف ااف خیشلا ناطلس لظيو هل حودمملا مسالا اهيف مدختسي ىتلا

 نيبو ىح ورلآ ناطلسلا نيب لوحي ال تول اف « ماع فلأب هتوم دعب یتح «نیدیرآ
 «حبللاو ةئاعتسالاو ةلاغتسالاو دنع ءاعدلاو ؛حيرضلاب حسمقلاو . .بولقلا

 ! ثا ىلإ برقتلا طئاسو كلذك ىهو ءخيشلل ديرلا نس صالخإلا تامالع ىه

 ىلإ انوبٍرقیل الإ مهدہعن ام : نولوشی !وناک نیذلا رغ نع اریثک اذه فلتخی لح
 ؟ناکرالا حفار اگرش اڈہ سیا .(۳ : رمزلا) € یقلز هللا

 طبرو ؛اهدحو هللا ةعيرش مي ؛رشيلا علص نم عيرشت لك ىغليل مالسإلا ءاجو

 4 ةر م كمتر ا لزنأ اب مكحي مل نمو » ؛ةديقمعلا لصأب كلذ
 : هللا ةعيرش نع سضارعإلا ٠ نالا ىفني ىذلا قافلا ةمالع لعجو . .(5 ٤ :ةدقالا#

 كعلوأ امو كلذ دب نم مهتم قيرف ىر مك اطاو لوسرلابو هللاي انآ ن ولوو
TY 



 نزور 9 ةرضرعم مهم قيرف اذإ مهني مكحيل هلرسرو هللا ىلإ اوعد اذإو 2 نيسزملاب
 هللإ فيحي نأ توقاي مَآ !وباترإ مأ ضرم مهبولف يفأ عه نعم هيز اواي حلا مهل نكي

 هلوسرو هللا ىلإ ارعد اذإ نيبمملا لوق تاك م ى9 توملاطلا مه كعوأ لب ةلوسرو مهيلع
 ٤۷ ٥١(. :رولا) ةرحففملا مه كدلوأو انعطأو اتعمس اولوقي نآ مهيب مکحیا

 كرد نم اًبابرآ مهذاختا ةباشم هلا لزنأ ام ريغب نوعرشي اميف رشبلا حأبتأ لعجو

 نم ابارآ مهنابهرو مهرابحأ اودا :  :ءاوسپ ءاوس هللا ريغ ةدابع یوتسم ىلع « هلا

 انه ةلاحبس وه الإ لإ أل ادحاو اّهَلإ اردبیل الإ اورمأ اهو ميرم نبا حيسملاو هللا نرد
 ۳١(. : ةيوتلإ)  ثركرشي

 ا مكت ةيمالسإلا ضرألا ىف ةموكح مك ؟سانلا ةايح- ىف ةيناملعلا تلعف اذامف

 حصضاو اكر ش اذه سيل ؟هللا ةعيرش نع نييتاملعلا ةتسلآ ىلع لاقي اذامو ؟هلا لزنأ
 ؟ناكرألا

 ؟عاضوألا هله ىلع نذإ مكحن فيك

 ىف ؛«يمالسإلا ملاعلا ىف موبلا ةمئاقلا عاضوألا ىلع مكحلا ىف لاكشإلا نمكي
 مث . ء عقاولا ىف هنوسراي امو «مهل ةديقع سانلا هنلعي ام نيب ديدشلا ضقادتلا
 ؟ كلذ نود وه مآ «ةلللا نم جرخس وه له « ضقادتلا اذه ىلع مكحلا ىق فالتخالا
 .ساللا ىلع مكا وه لاكشإلا : ىرخآ ةرابعب

 لاج یف اتلخشت نأ یغہلپ ال ةيضقلا هله نأ ۔ةديدع تاوئس نم ۔ ییآر یفو

 بهذيو «بزحتنو لداجتنو ءاهلوح قرتقنو اهددع فقت نآ ىغيني الو ؛ةوعدلا
 . هابغا یف اثم قیرف لک

 كرش ءاوس ء كلذ ىف لادج ال كرشلآ ىف نوعقاو - كبر محر نم الإ -ساتلا نإ

 مكا نكلو . .(عابتالا كرش) ةيمكاحلا كرش وأ تةدابعلا كرش وأ ءداغتعالا

 مكحيي كرشلا ىف عقو نم لك سيلف « ةفلتخم ىرحأ ةيضق نوكرشم مهنأب مهيلع
 منت ىلا عناولا هنع تفشلاو ءةئيعس طورش هيف ترقوت اذإ الإ ؛كرشم هنآب هيلع
 . . هيلع مکا للیزنت
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 : هللا همحر ةيميت نبأ لوقي

 نم ريفكتب لوقلا قالطإ نم ءةمئألاو فلسلا نع لقت ام نأ مهل نيبأ تثكو#
 هذهو «نييعتلاو قالطإلا نوب قيرغتلا بجي نكلو ءقح اضيأ وهف ءاذكو اذك لوقي
 نإغ ديعولا ةلاسم ىهو ؛رابكلا لوصألا لثاسم نم ةمألا اهيف تعزانت ةلأسم لوأ

 4 املظ ماعلا لاومأ نرلكأي نيذلا تإ : هلوقك ءةقلطم ديعولا يف ثآرقلا صون
 ىهو «ةسأع ةقلطم هذه نإف ءاذك هلف الك لعف نم :درو ام رتاس كللكو . . ةيآلا
 ىختذي نيعلا صخشلا مث .اذك وهف اذك لاق نم :فلسلا نم لاق نم لوف ةلزنجب
 . .ةلويقم ةعافش وأ ةرفكم بئاصم وأ ةيحام تانسح- وأ ةبوتب هيف ديعولا مكح
 دق نکل « لكم لوسرلا هلاق اه ابيلكت لوقلا ناك نإو هثإف «ديعولا نم وه ريفكتلاو
 ام دحج رفکی ال اذه لثمو ءةديعب ةيدابب اشن وأ ءمالسإب دهع ثيدح لجرلا نوکي

 و : صوصللا كلت عمسي مل لج رلأ نوكي دقو . ةجحلا هيلع موقت ىتح هدحجي

 ناک نإو ءاهلیوأت بجوأ رخآ ضراعم دنع اه ضراع وأ «هدتع تبت ملو اهعمس
 , 9 «اتطخم

 باتكلا ىف ىتلا ديعولا صوصت نإف» : رآ نام ىف هللا همسحر لاقو
 اهبجوم توبٹ مزلتسي ال كلذ وحنو قيسفتلاو ريفكتلاب ةمئألا صوصنو «ةئسلأرب

 نيب كلذ ىف قرف ال «مناولا تغعناو طورشلا تدجو اذإ ال «نيعلا ىح ىف

 .؟عورفلاو لوصألا

 نال وق ءاملعلل ًاًضيأ هيف مهديلختو مهريفكت امأو» : ثلاث مضوم ىف لاقو
 ةيرورا نم نيقرالاو جرأوخإ ىف نالوقلأو :دسحأ نع ناتیاور امهو ؛ٹاروهشم

 اهنأ ملعب ىتلا اهنولوغي ىتلا لاوشألا هذه نأ حيحصلاو . مهوحلو ةضفارلأو
 رامكلا لامفأ سنج نم ىه ىتلا مهلاعفأ كلذكو ءرفك لوسرلا هب ءاج ال ةفلاخم

 ریفکت نکلو «عضرملا اذه ريغ یف كلذ لئالد تركذ دقو . ضي رفک یه نيملسملاب
 ريفكتلا طورش توبث ىلع فوقوم رانلا ىف هدیلختپ مک او ءمهنم نیلا دحاولا

 "١٣۔۹٣۲۳ س ۔ٹلاثلا دلجلا۔یواتفلا عومجم (1)

 . ۴۷۲ ص رشاعلا داچا یواتشلآ غومجم
 , د١٠. ١ ۵٠ ص ۔ تور شعلا نماثلا دفجلا ۔یراتفلا عرمجم (۲)
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 الو :قيسفالاو ريفكتلاو ديعولاو دعوا صوصني لوقلا قلطن امف ,هعناوم مافتناو

 هل ضراعم ال ىذلأ ىضتقلا هيف موقي ىتحم ؛ ماعلا كلذ ىف هلوخدب نيعملل مكحت

 . (ريفكتلا ةدعأق ىف ةدعأقلا هذه تسب دقو

 . ةكرلإ حيهنمو ةوعدلل ةيسنلاب ةيضقلا حاتفم وه الهو

 مل داو «ةيلهاح ما كرش هبشي كرش ىف نوعقأو كبر محر نم الإ-ساتلاف
 وه ةوعدلا ىف انمهي ىذلاو .كرشلا مكح مهيلع لرتتي نمت مهلك ةرورضلاب !ونوكي
 هيف توعقاو مهام كرت ىلإ سانلا ةوعدو ءناجإلا ضقاوت نايبو « تالا ةقيقح تايب
 هللا مکح یف نیکر شم ريغ وآ نیکرشم مهنوک نع رظنلا فرصب ۔ كرشلا نم

 ملاع ىف ال «عقأولا ملاص ىف هتسرامو ‹«جيسسصصلا مالسإلا قانعا ىلإ مهتوعدو

 . ماهوألا ملاع ىف الو ؛ یئأمألأ

 :(كلذ هلع لوقت وأ) كرشم تنآ : سالا نس نالفل لوقن نإ انمهي ىذلا سيل
 ىلإ - ةنسحلا ةظعوملاو ةمكأاب -هوعدنو كرش هلعقت ام نإ : هل لوقن نأ انتمهم اغإ
 .مالسإلا ةقيقح ىف لوح دلاو : كرشلإ كلذ نم جورخا

 یر محرام الإ-ىمالسأإلا ملاعلا ىف ةمقاقلا عاضوألا نزف رحنا بناچ نعو

 ضقاونو ناهإلا نع ةلماك ةتيقحلا نايب نم ةاعدلا عنو «ةرصدلا براحت عاضوأ
 تالقعسلاو نوجسلاو ؟ هللا لزنآ ام ريغب عيرشتلاب قلعتيامسيف ةصاح ءنايإلا

 ايك هلا الإ هلأ ال ةقيقح نيبي نأ ديري نم لك دصرتت «قيرطلا ىف ةدوشحم ىتاشملأو

 . هلآ دنع نم تلزتآ

 یأو ؟رک رل ءیش یآ یلعو ؟رعدن ءیش یآ یلإ وعدل بسئالا جھئملا امف
 ؟ديرن ال -انيرقي وأ ۔انلاصوي لئاسولا

 نم هتاذ تقولا ىف اهصلختو ءاهششيقح ىلع ةمئاقلا عاسضوألا انروصت اذإ
 ةماقإ لبق ؛ ساتلا نم ىلا ا لالا ىلع ماكحأ رادسمإ ىلع بترتت يتلا تالاكشإلا
 ةلحرملا ىلإ نوكل ام برقأ اتسفنأ دن انثإف «ةنسحلمإ ةظعوملاو ةمكيل-اب مهيلع ةجحلا
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 نيب قورفلا ضعب ببسب ء امامت اهل لثام عضو ىف نكن مل نإو «ةوعدلا نم ةيكمل ا
 اهنکلو ؛سأنلا ىلع مکا فالتخا یف ببستت دق قورف یهو ؛كاذو عضولا اذه

 ؛ةوعدلا جهنم ةقيقحا ىف رقت ىتلإ ىه عاضرألاو ءعاضوألا ىلع مكحلا ريغت ال

 . فادهألا غولب ىلإ لئاسولا برقأ ررقتو

 ةلهولا دنع ردي دق ام ريثكب حسو لوألا ليحلاب ءادشقالا عضوم نأ دج اته نمو

 ؛ةحوتشم ةريصبب اهربدعن «ةرتفلا كلت ىلإ اهيف عجرن نآ انمزأي ةريثك اياضق نو ؛ىلوألا
 . باوصلا اهيف انمهلي نأ هللا لضف ىلإ علطتنو «ةوعدلا ىف انقيرط اهنم مهلتسنو
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 تافارحنا دجلسف  عتصت نأ يختي امك ۔ ةيمالسإلا ةمألا لاوحأ اتسرد اذإ
 سانئا دعيت تلظ « ةيضاملا ارق رشع ةعبرألإ لالح ةمألا ةريسم ىف تعقو «ةريشك

 ربح ىتلا ةيئاثلا هعبرغ ىلإ مالسإلا راص ىح «مالسإلا ةقيقح نع ديور ديور
 . هآدب اک ابیرغ دوعیسو ایر مالسإلا ادب# : کا هلا لوسر اھنع

 صيخشت نم انل دال هنآل لعفن نأ ال ىغبتپو ۔ تافارحئالا هذه اتعبنت اذإو
 هدحو كولسلا ىلع رصتقي مل فارسلالا نأ دجنسف جالملا عون ديدحتل ءادلا
 مرهفم ىتح ءفارحئالا اهباصأ دق مالسإلا ميهافم لك نو «ميهافملا ىلإ قرطت اغ

 مرهمعو ءةدابسلا موهم ىلإ ةفاعإلاب . للا الإ هلإ ال مرش هدب لب هللا الإ هلإ ال

 « ةيبرتلا موهفمو ؛ةراضحلا موهشمو :ةرحألاو ايندلا موهفمو ءردقلاو ءاضشلا
 ." حئإ . .داهجآ موهفمو

 موهفم حيحصتب أدب نآ نم صائم انل له ؟أدبن ءیش یآبف ۰ كلذك رمال ناک اذإف

 ححصت مل اذإ « ةيمالسإ ةدعاق ىلع سالا ةايح حميسصت نكي لهو ؟هلا الإ هلإ ال
 ء قلا كرادإ اهتمهمف لوقملا امأف ؟مهبولقو سانلا لوقع ىف هللا الإ هلإ ال موهم

 كولسلا ىلإ ةعفاد ةينادجو ةنحش ىلإ ىنهذلا كاردإلا ليوحت اهتمهمف بولقلا امأو

 . حالصإإلا قيرط ره اذهو . . عقأولا ملاع ىف ىلمعلا

 .ملسم هج را 1

 .؟ححصت نا یخینپ میهافم باک تتش نإ رنا
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 ؟سانلا سح ىف هللا الإ هلإ ال موهفم باص اذام رظسلق نآلاو

 لاقت ةملك درج هللا الإ هلإ ال تحبصأ ىح «ديدش راسحنا هباصأ دنقل

 ًاهثأ لب « كبر محر نم الإ «سانلا نم ةرثاكلا ةرفكلا عقاو ىف اهل ريثأت ال ءناسللاب
 وأ ءداقتعلا كرش ءاوس < سائلا نم ريثك دنع كرشلا ىف عوقرلا نم ةعئام دعت مل

 . ميرشعلا كرش وأ «ةدابعلا كرش

 ارئاك موقلا نأ ء ةثعبلا تقو ىلهاجلا ممتجلل عقاوو رصاحملا انعقاو نيب قرفلاو

 الإ هلإ ال :اولرقي نأ هتاذ تقولا ىف نوضفريو ءحيرصلا رهاظلا كرشلا نوسرأي

 ل :مههاوفأب نولوقي مهئإف- كير محر نم الإ رصاعلا انعقاو ىف سانلا امأ . . هلأ
 . هعأونأ عپمجب وآ «هعاوتآ نم عرب كرشلا ىف نوعقي مٹ « هلأ الإ هلإ

 نايبل ء ةكم ىف ج لوسرلا جهنم هبشلا ديدش جهنم ىلإ جات انتإف كلذ

 . نيدلا اذه نرقدتعي نيذلا ةايح ىف شاعم عقاو ىلإ اهليرش مث ءهللا الإ لإ ال ةقيفح

 لذب امص دهجلا لذ ىلإ ةجاح الو ةقشم لق ال « ةقاش ةسهم اهنآ ىنظ ىقو
 ةينافلا ةبرخلا تئاك ار يلب ؛ةرم لوأ مالسإلا نع ةبرخلا ةلازإل ؛ىلوألا ةلوعإلإ ىف

 هصخشب ًارضاح مقلب هللا لوسر ناك ثبح «ىلرألا ةبرخلا نم اهعلازإ ىف رسعأ
 . ماهلإلا عبنمو ةيملا ةودقلا لشي

 ةدش ىلإ ةفاضالاب ءةموصخل ا ددل نم اًتشات ىلوألا ةلوحجلا ىف رسحلا ناك دقل
 اوف هب راتو نيقتملا هب رشتل كئاسلب هانرسي امف > :دادجألاو ءابآلا فرعب كسمتلا
 نا هيلع انيق ام عشت لب اولاق هللا لرتآ ام اویا مھل لیق ااو ۹۷(.  :ےرم) € 4

 ۱۷١(. :ةرقبلا) ( ترده الو اتش توقعي ال مهاب ناك ول وأ

 هلإ ال : مههأوفأب وقطعت سمانلا للعجن نأ يف ةقشم دج نلف ۽ ةيناثلا ةلوإ لا ىف امآ
 هلل مهقطن درج مهنأ نونظي مهنأ ةقشملا نكلو !ءاسم حابص اهلوتطني مهف ء هللا الإ
 .ىعقاولا مهكولس ناك يأ « مالسإلا ةفص مهب تقصلو ءنيملسم اوراص هللا الإ هلإ
 : مهل تلق نإ كثآأو !مقارلا ملاع ىف هللا الإ هّلإ ال تایضعقل مه ضقت یدم ناک اأو
 هيلع لمع الو اهمارتئاب الإ همالسإ تاسنإال تبي ال تايضعفم هللا الإ لز الل نإ
 ! نیل وألا انئاہآ یف اذهب انممس ام :اولاقو !كربلك ءادترم رشعاو یلاسللا ءرارقإ

 افا



 هلإ ال لاق سد :لرقی یذلا ؛یئاج رال! رکفلا ةثول ىف نوعقاو .مهمظعم . مهنإ

 : لوقي ىللاو !؟مالسإلا لامعأ نم ادحأو المع لمعي مل ولو «نمژم وهف هللا الإ
 ىمسم ىف الحاد لمعلا سیلو « رارقإلاو قيدصتلا وه وأ .ييدصتلا وه نايإلا#
 : لوقي مث :صاأعم درجم «اهلاکشأ عيمجب اهلك تافلاطلا ربتعي یذلاو !«نایإلا

 !١ةيصعم ناجإلا عم رضي ال١

 نيول حيحسملا موها ىلإ مهدرو  ساللا ةايح نم ةثوللا هذه راثآ ةلازإو

 ره «لمعو داقتعاو لرق ناهإلا نإ :لوقي ىذلاو «علاصلا فلسلا هيلع ناك ىذلا

 ىبوط» : رجألا ليرجب هك هللا لوسر محرشب نيذلا ««ءابرغلل» ةيقيقللا ةمهملا
 نم سائلا دسفآ ام نوحجلصي ءابرخلل ىبوطف# : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ؛؟ءأبرغلل

 . 2)۲ یتتس

 ىف هديلا ةلعقن نأ ررقن اده انكلو «لقتسم لصف ىف ةيرتلا نع ثدحتتسو

 ةلوهجس اهتتيقح تراس ىلا هنا الإ هلإ الب فیرعشلا یه نوکت نآ بچی ةوعدلا

 اهل شح وشت اهتشیقح ىلع ضرع نی ترآاصر «ةيئاشلا مالسإلا ةبرغ ىف
 !سوشنلا

 سيل ۔اهتايضتقم ىلع ةيبرثلا نع ًالضف .. هللا الإ هلإ الب فيرعتلا نأ كلذك ررقنو
 ىقيقح دهج وها ءةظعوم وأ سرد وأ ةيطحح درجم سيلو « ىقلت تامولعم درجم
 ءاهلخاذمو سقنلا براسم عبتت ىلإ جاتحيو ؛ةرباشمو ةعباتس ىلإ جاتي «بئاد
 هثدحأ يذلا شبخلا نع الضم :ىتاج رإلا ركقلا هثدحا ىذلا شبخلا نس اهعيشتل

 نم اهغرفيو «ةديفعلا ءانب نحوي لاكأ ضمح امهالكرو «ثدحتسملا ىناملعلا ركفلا

 اہک اھتقیقح ىلع تناک نأ مری اھل تناک یتلا ةلعاقلا اھتوق اھدقفیو ٠یا اھاوتحمم
 . هلأ اهلرنآ

 :حضأو يهدب رمأ هئأ ساسأ ىلع  رمألا اذه ىف لاچعتسالا نأ اريح ررقن مث

 : ةيافكلا هيغ « هيف دهجل ا نم لذب ام نأ ساسآ ىلع وأ ءهيف دهجلا لذب ىلإ جاتحي ال
 هلإ الب فيرعتلا ىف هقفنن ريك تقو انيدل سیلو ؛ةريثك ماهم انيدل نآ ساسأ ىلع وأ

 و یہ یر ت تب ییہ یی تاپ اسا تیپ

 , سسس تیدح لاقر یدذمرتلا ءارر
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 مدخبي الو «ريخب ىتأي ال لاجعتسالا اذه _اهتايضتقم ىلع ةيبرتلا نع ًالضف .. هللا الإ
 . فاطلا ةياهن ىف ًارمشم ادودرم اهل لعجي الو ءةوعدلا

 مركلا نآرقلا ةيالع ىدم ريدسن نأ «ديرسضفلا لسيجاب انه ءادتقالا عصضومو
 ءاهتايضتقم ىلع ةيبرتلا نع ًالضف ءاهنايبب هلم لوسرلا ةيانعو « ةيضقلا هذهب
 اهدهجچ نمو ةرصدلا تاوشس عومجم نم رسكألا ءزجا تقرغشسا اهتأو
 . كلذك

 نإ ءةيكملا روسلا ىف ةيضقلا هذه ىلع يركلا نآرقلا زيكرت ببس نأ انتظ اذ]و
 موق ةوعدلاب موبلا هجآون اننأ ركذدنلف «نیگر شم اوتاک ةرم لوآ نآرقلا اذهب نييطاخلا
 مه ىذلا كرشلا نآو ؛نيكرشم ةرورضلاب مهلك اونوكي مل نإو «كرشلآ ىف نيعقاو
 كرش :اهيف نيعقاو نوكرشملا برملا ناك ىلا عارنألإ تاذ نم وه هيف نرحقآو
 .ةيمکاخا كرشو ةدابعلا كرشو ءداقتع ال

 نأ اًئاد هببس سيل ةيضقلا هذه ىلع زيك ر علا نأ كلذك ركذعن نآ اتيلع نكلو
 اهي ريكذتلا ةسوأادم ىلإ نوجاتسي كلذك نونمزلاف !نركرشم نييطاخللا
 نآرشلا يف عطقدي مل هللا الإ لإ ال نع تيدا نآ كلذ ىلع لیلدلاو ءاهتابضتشمو
 تلحدو «ضرألا ىف تنكمو «ةملسلا ةعامسجلا تتوكت نأ دعب ىتح «ركلا
 اونم نيدلا اهيأي ج ؛ ءاستلا ةررس ىف هللا لرنأ دقف ء هللا الإ هلإ ال لجأ نم كراعلا
 فكي نمو لبق نم لردأ يذلا باتكلاو هوس يلع لر يذلا باقكلاو هلوسرو لاب اونمآ
 ٠۳١(. : ءاسنلا) & اديعب الالض لض دقق رخآلا موبلاو هلسرو هبک و هکنالمو هللاب

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاهيج وتلا طيرت ةيندملا روسلا ىف ةريثك تايآ هلا لزنأو
 :اهتايضحقمو هللا الز هلإ الب «ةيعامتجالاو

 اَت س رمتو ماش نمم كمل عرق ُءاعق نم كلما يوت كما كلام مهللا ل {
 اهلا جلوتو راهتلا يف ليللا جرت © يدق ميه لَك ىلع كئإ ريحا كدي ءا نم لدتو
 باج رب ءاعق نم قزرقو يحلا نم تملا حرطو عملا نب يلا جرو للا يف
 ۲١ ۲۸(٠ : نارمع لآ) 4 نيمرمْلا نود نم ءايلوأ نيرفاکلا تونم ملا دخت ال ©
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 ءيش يف معزانت نإف مكد رمألا يلرأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اومآ نيدلا اهني ل

 ي اليرأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا موبلاو هللاب تودمؤت مسك تإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرْف
 . 94 ٠ اسلا

 .ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو

 امك ىه اإ هریغ ىلإ هنس لقب مث یلثپ اسرد هللا الإ هلإ ال تسیلف مث نمو
 ةمألا ثیدح وه لظیو «هریغ یل هعم لقدنیو یلتپ سرد قباس باتک یٹ تلق
 , ةعاسلا مايق ىلإ ةملسملا

## #  # 

 ؟هللا الإ هلإ الب فيرعتلل لييسلا ام

 ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ غذا إل : ةا ةظعوملاو ةمكحألا ؛ ىلاعت هللا هددح امك هثإ

 ملأ رهو هليبس نع لص نمب ملعأ وه كبر نإ نسا يه ينلاب مهأداجو ةنسحلا ةقعوملاو
 ٠۲١(. : لحنلا) 4 نيدتهملاب

 ءاطحأ ىلع تيبرحلا ىه تسل ةنسلا ةظعولاو ةمكا نأ كردن نأ بجيو

 ام اول یقتیو ادع !وض ری یک :مهرعاشم ةغدغدو .مهتافارحئأو سادلا

 فيكف ءهبر نم ةرشابم رمألآ اذه ىقلت ىلا « طم لوسرلا وه هير دارج سالا ىردأف

 وهو ؟مهرمأ ةقيقحب مههجأوي نأ بنجت له ؟مهکرش سانلا یلع یراد له ؟ خا هب ماق
 ٩4(. 2 رجا 4 رمؤت اج عدصاف ]# : قاب عدصپ نآ ارمآ هر نم یقلت یذلا

 امال هس :ارلاقغ ٠ بلاط ىبآ همع ىلإ م هلا لرسر ترک ر شملا اکش دقل
 ةمكخلا ىضتقم ىه كلذ لكب برعلا ةهجاوم تئاك دقو !ائءابأ رمو انعهلآ بسو

 ! مشل هلا لوسر اهڈفن امک

 كذذ ىف ةكرعم ىف نيكرشملا مم لوحدلا مدعو ؛ىدبألا بفك ةمكملا تاك اإ
 اهلك قتاقلاب حيرصتلا عم «ناردعلل اررہم مهيطعي ا مه زازفتسا مدع عم ءناوألا

 .ناصقن الب
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 ليحل ا نم اهيف ةودقلا عضوم رظننل ‹ رضاحسإ ًاياضق نم ةمام ةيضق ىلإ لصن اتهو

 تقوا يف حلسم عارص يف لخدن نإ اب ردجمي وأ ۔انپ نسحپ ناک لھ :دیرشلا

 ؟ناطلسلا باحصآ عم رضا

 هعقوتن نأ دب ال رمأش « هللا لزئآ اع مکعغ ال ةطاس ىأ بناج نم ناودعلا امآ
 ال ةوعد نع تيضر ةيلهاج ةطلس نأ طق ثدحب ملو « هللا ننس نم ةنس هنأل ؛ اماه

 !ةنداهلإ بلطت نيح اهتندأاه ىتح وأ شا الإ هلإ

 تليمزأ يلا رتا م ةقياط ن نو م :هموفل مالسلا هيلع بیش لاق انیس
 چ نيمکاسحلا ريخ وهو انديب هللا مكحي یتسح !اوربصاق اونمؤي مل ةقفئاًطو هب
 وأ نيس رنا جارح ىلع! ورصأ و ءةنداسهلا هذه الملا لبي مل ء(۸۷ : فا رعألإ)

 بیعش ای كنجرخنل هموف نم اوربكتسا نيد الملا لاق * :مهنید كرت ىلع مھهارکإ

 . (۸۸ :فارعلا) نيهراك اک وأ وأ لاق اتسم يف ثدوعتأ وأ اتتيرف نم تعم ارتمآ نيذئاو

 ميم ةيرحلا حانت «؛ةيطارقيدف اهسفن ىست ىتلا ةفيدحلا تايلهاجلا ىفو

 وآ كلذ اطح نع رظنلا فرصب ۔ نويمالسإلا مرعلا ثيح «لوقن ال اجذوغ رقازملا

 قيرط نع ةيبلغألا ىلإ اولصوف ءاهجسهنمو ةيلهاجلا دعاوق ارمزتلا ٠ هباوسص
 ىلا ءاهثدابم لكل رکعت ةيلهالا كلت اذإف  ةيلهاغا طرتشت امك باختنالا قودلص
 : مهل لوقت فنعلأب نييمالسإال فقتو ءاهلك تارصدلاو اهلك تاشفلل اه يت
 !ندوعتل وأ . . . مكتجرخنل

 ثل ةرعدلا اهمدشتست نأ نك ةليسو كاثح لح :لئاس لاسي نآل لاج ال
 له :هاتلاس ىذلا لاوسلا امنإ !هتم غورشضم رمألاف ؟ةيلهاج ا ةطلسلا بضخ ريثتست
 حم رضاحلا تقولا ىف حاسم عارص یف لحدت نآ ۔اتب ردچپ وأ انہ نسی ناک

 ؟ناطلسلا بأحسصأ

 ةاشدلا خيرات نم دافتسلا سردلا ةعجأرمل دوعن لآوسلا اله ىلع ةباجإالو

 لبا نذأ یس : دب یذ ئداہ لاسنف ؛یضاملا لصفلا یف ءانشاع یدلاو ء یلو الا

 .دسب اميف ةيضقلا هذه نص ثدحتنس ()
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 ىلع هللا ثإو ارملط مهاب نوئناقي نيذلل نذأ طط : ىلاعت هلوغب ناودعلا در ىف نيملسملل

 ؟(۳۹ : علا چ ريد مهرصت

 ةيضش ريرع . . للا الإ هلإ ال ةيسفق ريرسش : ىتاي ام قق نأ دعب نذإلا ءاج
 ةيبرت . .راصنألا ءىجم ةدعاقلا عاستا . . ةنيتم سس ىلع ةدعاقلا ءانب . . ةيعرشلا
 . هلل د رجلا ىلع ةدعاقلا

 ؟یقش ردق یاہو < ةيلالا ةريسملا ىف رومألا هذه نم ققح اذأم ؛رظادلق نآلاو

 ةاعدلا دبع لب ؛ ريهام! دنع لوقت ال ء هللا لإ هلإ ال ةيسضق ريرح مت له

 ؟مهسفنأ

 نآإو نايإلا نم جرخم كرش هللا لزنأ ام ريخب عيرشتلا نأ ةاعدلا دنع حضو له
 رودي لدا لازی ال مآ ؛؟ناعإلا نم جرخم كرش كلذك وم عيرشدلا الهي ىضرلا

 ؟عنتقم نيبو كاش نيب ام « ةيضقلا هذه لوح مهئيب

 وهدنو انه اهل ضرعتن ال ةيضق كلف :«ساتلا ىلع مكا ةيضق كلع عدو

 , فا لإ هلإ ال ةقيقح- نايبل ةرعدلا ةمهم نع انلغشت الأ امئاد

 . ىرخألا نع امهادحإ . نيتلصفم انوكت نأ بجي وأ - ناتلصفنم ناتیضق امهنإ

 تراص ىلا ققاقملا كلت ساتل قئاقح ا نايب ةيضف « ةيمبلعث ةيضق امهأدحإ

 . .اهتقيقح ىلع اهضرع دنع اهنم سانلا شح وتسا امهم ءاهنامتك مدعو اهتآدأ

 نايبلاب ءالوأ سانلا ىلع ةجحلا ةماقإ هقبسي نأ دبال قيبطتلاو « ةيقيبطت ةيضق ةيناثلاو

 هيلع ىقلتو ءاهيلع ىشغت ىرخأ ةيضق ىأب كابتشا الب «نايبلل ضحمتلا ضيفتسلا
 .اهتقيقح نع سانلا فرصت الالط

 مهسقنأ ةاعدلا دنع هللا لزنأ ام ريخب عيرشتلا ةيضق تحضو له : لاؤسلل دوعتو
 هللا یضر سایع نہا لوق مهیلع طلتخپ لازی ال مآ ۔ سالا ریھامج نالا كنع عدو

 !؟ةللا نم جرخي ال رک « رف نود رشک امنع

 ميرشتلا وه سيل ؛رفک نود رفک هنإ امهلع هللا یضر سابع نبا هتع لاق یدلا نإ
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 وأ ألوأت وأ ًااهج ءهنآ لرذآ ام ريب ةنيعم ةيضق ىف مكحلإ ره اإ ء هلا لرنآ ام ريخب
 . هلا مک اریاغم اًعیرشت مکا اله لعج نود «ئوح وآ ةوشر ءاقل وأ ةوهش

 الغ «هتحلار همف نم حوفتو «رمخلل هبرش تبث ناسنإب هل یتوی یذلا یضاقلا نإ
 نم ةجحب هلا مكح نع ىوشلاف «لجرلا لحأ نم ةرشر ىقلت هنأل ؛دحلا هيلع ميقي
 رمفاا برش تإ : لوقي مويامآ . , ةشسفب رقكي ال هنکلو :قیساف ضاق وه « جلا

 هتإف «ىرخأ ةبوقع اهيلع عقوت اإ «دح اهيلع ماقي ال ةيرج اهنإ وأ «ةيرج سيل

 « هلا مكمل اًملاخم ةيضقلا ىف اًسكح اشنأ هنأل ءةللا نم اًجرخمم ارفك ارفاك نوكي
 . ًاعيمج ءاهشملا قافتاب كلذو

 ةعومجم : هللا همحر ريثك نبا ظفاملسا لاق امك وهو قسايلاب راتتلا مكح نح

 ةأروتلا نم اهسضعبو « ليج نم اهضعبو «نآرقلإ نم ذوحخأم اهضعب ماكحآ

 ةيالا ريسفت ةبس < هللا همحر ریدک نیآ لاق ناخ ڑیکنجچ مضو نس اھ ضقعپو

 د ول ا للا ر رشا نر فوم امالا ما 3: : ةيركلأ

 کی رک راع لمعلا ها کس ی رس ن ام ناست رک (د ٠ :ةدئائا)
 اهعض ر ىلا تاحالطمالاو ءارآلا نم هاوس اع ىلإ لدعو ؛رش لك نع ىهانلا
 تالالضلا نم هب نومكحي ةبلهاملا لهأ ناك امك « هللا ةعيرش نم دنتسم الب لاج ر لا

 تثتاسايسلا نس راتشلا هب ېک امکو ء مهئارآو مهتاوهأب اهنرعضي ام «تالاهحلاو

 نع ةرأبع وهو ‹ قسايلا مهل عضو ىذلا ناخ زيكنج مهكلم نع ةدوحألا «ةيكلملا

 ةيئارصنلاو ةيدوهيلا نم ٠ ىتش د عثارش نماهسبتقا ماكحا نم عومجسم ابات

 س راسصف ءهاوهو هرظن درج اهذحخأ ماكحألا نم رمشك اهیفو ءاهريظو ةيمالساللاو

 لعف نمف « هل هلوسر ةنسو هللا باتکب مکمل ىلع هتومدقب ؛احبتم اعرش هینب یف
 مکحی الف ءهلوسرو هللا مک ىلإ مجرب یت هلاتق بجب ؛رفاک وهف مهتم كلذ
 ٤ «ییفک الو لیللق یف هاوس

 هللا یضر سابع نبا ةلاقم كش الو اديج ملعي ءا همحر ریثک نبا ناک دقلو
 ام ریخب مکحلا درجم نیب قرفی ههقفو هملعب هنأل ؟هيلص طاتخت مل اهنكلو ءامهنع

 . هلا لزنآ ام ريغب عيرشلا نيبو قلا ند ةيضق ف هلا لر

 ا 1۸ ص ۲ ج بلک نبا رپسفت (۱)
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 لآ فيطللادبع نب ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس ةيضقلا هله ىلع قلع دقو

 ةوثلاو ملعلا ةرازغب هل دوهشملا وهو ٤ةيعضولا نينارةلا ميك » ةلاسر ىف 'خيشلا
 : هللا همحر ریثک نبآ لوق درو نآ دعب ۔ قماا یف

 ملظلاو رفكلا هللا لزنأ ام رغب نيمكاا نع یلاعتو هناحبس لجس فيك رظناف»
 ارفاک هللا لزنأ ام ريغب مكا یلاعتو هناحبس هللا یمسي نأ عنتمملا نمو ‹ قوسقلاو
 نه ءاج امو .داشتعا رك امإو لمع رفك امإ ءاقلطم رفاک وه لب ؛ارفآاک نوک الو

 نأ ىلع لدي هريغو سووا ةياور نم ةيآلا هله ريسفت ىف هنع هلأ یضر سابع نیا
 لمع رفك امإو ؛مالسإلا ةلم نع لقان داقتعا رغك امإ : رفا هللا لزتآ ام ریخب مکا
 : عاونأ وهف داقتعالا رفك وهو لوألا امأ ؛ةلملا نع لقني ال

 یتعم وهو «هلوسرو هللا مكح ةيقحأ للا لزنأ ام ريخب مكاملا دحجي نأ :اهدحأ

 ام درحج وه كلذ نأ ؛ریرچ نبأ هراعحاو هن هللا یغر ساہع نبآ نع يور اص

 لوصألا نف ءملعلا لهأ نيب هيف ارت ال امأذهو «ىعرسشلا مكا نم هللا لز
 امج اعرف وأ ؛نيدلا لوصأ نم داصأ دحج نسم نأ مهني اهيلع فتحا ةررقلا
 . ةذملا نع لقانلا رفكلا رفاك هنإف ٠ قل لوسرلا هب ءاج ام افرح رکنآ وإ « هيلع

 نكلو «ءاقح هلوسرو هللا مكح هنوك هللا لرثأ ام ریغب مکاحلا دحجي الأ : یئاقلا
 سانلا هجاتحي ا لمشأو متأو «همكح نم نسحأ هل لوسرلا ريغ مكح نأ دقتعأ
 ىلا ثداوحلا نم دچا اه ةبسسلاب وآ ءاضلطم امإ « عزانتلا دنع مهيب مکا نم

 ماكحأ هليضفتل رغك هنأ بيرال اضيأ اذهو «لارحألا ريغتو ناسزلا روطت نع تأشن

 ميكا مكح ىلع راكثألا ةلاشح فرصو ناهذألا ةلابز ضحم ىه ىلا نيقولخلا
 لاوحألا روطتو نامزالا فالعحاب هتإذ ىف فاتخي ال هلوسرو هللا مکحو . ديما

 یلاعت هللا باتک یف اهمکحو الإ تناک ام ةلئاک ةيضق نم ام هنإف . ثداوحلا ددجتو
 هملع نس كلذ ملع« كلذ ريغ وأ ءاطايتتسا وأ ء!رهاظ اصل « هلک هلوسر ةلسو

 اذهف « هلثم هنأ دقشعا هنكلو «هلوسرو هنا مكح نم نسحأ هنأ دقتعي الأ :ثلاثلا

 .ًاهثاملع رباكأ نسر ءةيدرمسلا ةيبرعلا ةكلمملل قبس ألا يتفلا 47
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 نم كلذ هيضتقي اط < ةللأ نع لقانا رفكلا ًارفأك هنوك ىف «هلبق نيذللا نيعرتلاك

 4 ءىش هلثمک سیل ل لجو زع هللا لوقل ةدناعلاو ةضقادلأو « قلانااب قوثخلا ةيوست

 ةلئام نع ههيرلتو لامكلاب برلا درفت ىلع ةلادلا تايركلا تايآلإ نم اهو حنو
 . هيف نوعزادتب اميف سانا نيب مكاو «لاعفألاو تافصلاو تاذلإ ىف «نرقولخللا

 الضف ءهلوسرو هللا مكت الثام هللا لزنأ ام ريغب مكا نودك دقشعي ال نآ :عہارلا
 هلا مكح فلاشي اہ مکحلا زاوج دیقتعا نکل « هنم نسحا هنوک دقتعي نأ نع

 اج مکا زاوج هداقتعال ء هيلع قدصي اع هيلع قدسي «ءهلبق یذلاک اذهف . هلوسرو
 . ههرحتب ةعطاقلا ةحيرسصلا ةحيحصلا ص وصنلاب هلوسرو هللا مكح فلاخي

 ؛هماكحأل ةرباكمو «عرشلل ةدناعم اهرهظآو اهلمشآو اهمطعأ وهو : ماخما

 اداصرإو ءادادمإو ءآدادعإ ةيعرشلا مكاحلاب ةاهاضمو «هلوسرلو هلل ةقاشمو
 نأ امف «تادشسمو عجارمو ءامازلإو ءامكحو ءاعيونتو ؛اليكشتو ءاميرفتو

 هلوسر ةنسو هللا باك ىلإ اهلك اهعجرم تادنتسمو حجارم ةيعرشلا مكاحملل

 ؛ةريثک نیناوقو « یتش مئارش نم قفللا نوناقلا یه عجارم مکاحلا هذهلف ء
 ‹ نيئاوقلا نم اهريغو « يناطيربلا نوئاقلاو ٠ ىكيرمألا نوناقلاو ءىسنرغلا نوئاشلا

 , كلذ ريغو ةعيرشلا ىلإ نيبستلا نييعدبلا ضعي بهاذم نمو

 «مهوحنتو يدأربلا نم لئابقلاو رثاشعلا ءاسؤر نم ريك هب مكحي ام : سداسلا
 . :فلارس# اهنومسي ىلا مهتاداعو مهدادجأو مهڻابآ تایاکح نم

 نم جرخي ال ىذلا وهو هللا لزنأ ام ريغب مكاملا رفك ىمسق نم ىئاثلا مسقلا امأو

 مل نمو : لجو رع هللا لوقل هنع هللا ىضر سابع نبأ ريسفت نأ مدقت دقف ءةللا
 یضر هلوق یف كلذو ءمسقلا كلذ لمش دق 4 نررفاكلا مه كعلرأق هللا لرنآ اب مكحي

 ءه .أ هيلإ توبهذت ىذلا رفكلاب سيل اضيأ هلوقو ةرفك نود رغك# ةيآلا ىف هنع هللا
 هلا مكح نأ هداقتعا عم هللا لزنآ ام ریخب ةيضق یف مکمل ىلع هتوهش هلمحت نأ كلذو

 . یدهلا ةبناجعو اطئاساب هسفن ىلع هفارتعاو «قحس وه هلوسرو

 انرلاك ءرثابكلا نم ريكأ ىمظع هتيصعم نإف ؛ ةللا نع هرضك هجرخي مل نإ الهو

 هباثك ىف هللا اهامس ةيصحم نإف اهريغو سومللا نيميلاو ةقرسلاو رمفلا برشو
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 مكاحتلا ىلع نيملسملا عمجي نأ للا لأسن .ارفك اهمسي مل ةيصعم نم مظعأ «ارفك
 . هيلع رداقلاو كلذ ىلو هنإ ءاضرو ادايشنأ هبا یل

# # 

 هيلع طلتخت مهضعب لازي ام مأ ءمهسضنأ ةاعدلا ددع ةيضقلا تحضتا لهف

 یتاجرإلآ ركفلا رثآ نم ةرمو ءامهنع هللا ىضر سابع نبأ ةلاقم نم ةرم :روسألا

 ءا الإ هلإ الل احيرص اًضقن لمعلا ناك ول ىتح « لمعلاو نايإلا نيب لصفي ىدذلا
 ؟هلا لزنآ ام ریغب مپرشنلاک

 ؟ريهامجلا رمأ نم عقوتت اذامغ ءةاعدلا ضعب دنع اطلتخم لاري ام رمألا ناك اذإو
 ء«سادلا سح ىف شيغ ريغب ةيضقلا ذه مضت ىتح «انمامأ لازام اهلا نم مكو

 !؟قف سا نم مهس وفا شح وتس نآ نود اهیف ینابرلا قدا ةیؤر نم اونکمشیو

 ةيطولا اباضق نم اهب كبتشي اع كالذك اهصيلخت مزلتسي ةيضقلا ريرحشف . . هللا الإ

 ىف اهعم تلحادت يتلا اياضقلا نم كلذ لاشمأو « ةيعامتجالا ةلادعلاو ةي وقلاو

 .ةوعدلا ةريسم

 نم راشكتسالل اهر يشي نأ نکی ةريشك اياق م لوسرلا مامأ تناك دقل

 .؟ريهأامخا#

 ناكو «رخآ اءزج نولتحي مورلاو «ةيبرعلا ةريزبللا نم اء زج نولتحي سرفلا ناک

 ىثح ءريهامجا هلوح فتلتل ةيموقلا برعلا ةيمح- ريثي نآ لا لوسرلا ناكمإ ىف
 . هلا الإ هلإ ال اولوق : مهل لاق هتماعزب اونمأو اوعمتجأ اإ

 < شحاقلا ءارثلإ ةجرد ىلإ تولصي ءايتغألاف ؛ ةيعامعجأ ةيضق كانه تناكو
 ءءايتغألا ىنغ نم دحلا ىف ركفيدحأ الو «عقدملا رقفلا ةجرد ىلإ نولصي ءارقفلاو
 ءارقفلا ىلع هدرو « ءاينغألا ددع ضئافلا نم ءزج ذحأو _ لقألا ىلع-ابرلا ءاغلإب
 عومج هلوح فتلتف « ةيضقلا ريلي نأ مخل لوسرلا ناكمإ ىف ناكو «مهاوتسم عفرل

 عارصلا ةيمح ىفو : شيرق توريج اهب هجآوپ ةوق مھنم نوکیف ؛نیقوحسملا ءارقفلا
 . هللا الإ هلإ ال ارلوق ؛ مهل لوقي
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 مث مهتسامح ةرأثإو ريهامجلا عيمجت ىف ةديفم ةدام اياضقلا نس ثللذ ريغ ناكو

 ًريثك اهتعيبطب ىرهتست ىتلا ؛ةماملا اياضقلا كلت لالح نس ةوعالل سانلا ةلامتسا
 مهدو هنوحلچو «اهب یدانی نم لوح نوغلیو «ةلوهسب اهل نوعمجتيف ؛سانلآ نم

 ةيسضق ةي رثي مل- ىنابرلا ىحسولا نم هيج وشب م هللا لوسر نکلو .مهتسامحو
 ءادع هل تبلج يتلا ةدحأولا ةيضقلا راثأ اغإو ؛ةكم ةيبرعلا ةرعف ىف اياضقلا هله نم

 نأ هلأ نذآ ىتح ءاهدحو اهيلع ارم لظو « رپهاسجلا ءادع ةيعبتلابو ؟ةداسلا#

 . مهيلع همالسو هلآ تاولص هللا لسر دعب قلا لضفآ بولق اهل حتفتت

 دقغ !الك ءةمالا ةايس ىف ةيمهأ اهل سيل اهذك اياضقلا هذه نآل كالذ نكي ملو
 ىف - ىربكلا ةيضقلا نأل نكلو ؛ىرحخألا رثإ ةدحاو اهلك ةيمالسإلا ةكر لإ اهتلو الت

 جونم اهيلع فقري ىتلا شا الإ هلإ ال ةيضق ىه -رشبلا عقاو ىفو ىنابرلآ جهتملا
 جهنم ىف اهلك ةايسلا اياضق نألو ءةرحلآلا ىق هريصسو ءايندلا ىف ناسنإلا ةايح

 رفوف « اوج اًطابترا اهب ةطيترمو «ء هللا الإ هلز ال نم ةحبان نوكت نأ بجی - ینابرلآ

 ال ةيضق ريرحت ىلع يتابرلا جهنلا ىرج مث نمو .درجتلاور صالخإلاو قدصلا اهل
 <« نيوكتلا ةلح رم ىف اهيوشي نأ نكي ءىش یآ نم اه دیر جو لوآ هلا الز هلإ

 بولق يغ تتضح اذإ یتح هدحو هلأ نارضر اهفده هلل ةصئاحخ ةدايع نركتل

 نم ةيشح كود ءةمآلا ةاي ةمژاللا ضرألا اياضق لك اهب تلصأو ءاهباحسمأ
 نيحو + نيركحلا ةلحرم ىف ةمئاق ةيشخلا امنيب بولقلا كلت ىف روسألا طالتحنا

 لخادم حبصتو «٠ ضرألا حلاصم بلخت ام عرس امف ءاشنملا ىف طالتخالا تدحي
 !نازميشلل

 بولق نآلا كنع عدو - مهسفنأ ةاعدلا بولق ىف هللا الإ هلآ ال ةيضق تدرجت لهف
 ةيموقلا اياضقب ةطلعخم ريغ هلل ةصلاحل ا ةيدويعلا ريرقتل تضحسسمعف ريهام
 نع نولدحتي ريهام ا ةلامتسا لجأ نم -ةاعدلاو « ةيعامتجالا ةلادعلاو ةينطولاو

 ؟«مالسإلا ىف ةيددعتلاو « ةمالسإلا ةيطارقيداو «؟مالسإلا ةيكارتشا»
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 ؟ةيعرشلا نع اس وهفم اع

 يف مكا نع ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحدت دعب ةصأحلو . مالسإال ةيناثلا ةبرغلا ىف
 ةصاح «برطلا ريياعم اهب اق دبتسإو ء ةسالساإللا انريبأاعم انيسن ۔ نيملسلا دالب مظمم

 . (ةيعرشلا ةساأبسلا# لاجم ىف

 ريكأب زاف نمف . .تاباختنالا ىف حاجشلا وه ةيعرشلا سايقم نإ :لوقي برغلاو
 . مكحلإ ىلوتي نأ هل قحي ىذلا ةيعرشلا بحاص وهف تاوصألا نم ددع

 ربكآب نوزتافلا ناك نيح ءرايعلا اذه باص ىذلا داخلا ريغتلا نم اتقؤم كعدو
 نأ «!ميظعلا» برغلا اندوبع دقف !رقازحلا ىف نييمالسإلا مه تاوصأآلا نس ددع
 ميقلاب هنايإ ةدشل كلذو ءاهيف اًقرط نوملسلا نوكي ةيضق ىأ ىق نيلايكج ليكي
 !!ناسنإللا قوقح مارتحاو ءرحخألا مارتحاو ئدابلاو

 رايعملا وه اذه له :نييمالسإللا لأسل لاعتو «هشقارمو برخلا نم كعد
 ؟ةيضقلا هده ىف يمالسإلا

 ىلع لصح  ةيسايسلا لاكشألا نم نوكي ام وإ _ ةثيه وأ ابزح وأ اتاسن] نأ به
 مث « نيبخانلا تاوصأ نم ةئالا ىف ةئام ىلع لصح «تاباختثالا ىف ةقحاس ةيبلغأ
 !؟ها نید یف ةیعرش هل نوکت لهغ « هلا لرنآ اہ مکحی مل

 رايتحلا ةقيرط :ناقلعخس نارمأ ةيداشلا مالسإلا ةبرغ ىف ءانيلع طلتحا دقل

 . .سانلا هب مگحي ىلا مکحلا عونو «مکاخا

 ةسايسلا ءاهقف ملكت ةيمالسإلا ضرألا ىف مكاحلا وه مالسإلا ناك نيسو

 نعو «ةرحلا ةعيبلا نع اوملكتو ؛مكاملا ىف ةبجلولا طورشلا نع ةيعرشلا
 هقفا نعاوثدحتو ءمكحخلا ةسايسب ةفلعسملا رومألا نم اهريغ نعرو ء«ىروشلا

 :أولاقىف «ةرورضلا ططخض تمس طو رشلا نس هبع لزانشلا نك امو «ةةرورضلا

 نأ نكه اتكاح نآ طق مهد ىف ردي مل نكلو . .۲ةعاطلاو حممسلا بلغتمللو»
 !!نیملسلا ىلع اًيعرش اًمکاح نوکی مٹ ؛ ثلا لزنآ ام ریغب عرشی

 وه مثاقلا ميرشتلا نوكي نآ مالسإلا ىف مكا ةيعرشل ىساسألا طرشلا نإ
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 اج مکحی ال یذلا مکا یف هللا همحر ریثک نبا لوق اشنا اب رمو « ةينابرلا ةعيرشلا
 .ةعيرشلل فلاخم عيرشتب مكحب اغإ ثا لرنآ

 نإ مأ . . ريهام ا نع ًالضف «يهسفنأ ةاعدلا ناهذأ ىف ةيضقلا هذه تررحت ليف

 یخ اللن اتوص مکو ؟ةروزم مآ ةرح یھ لھو :تایاخسنالآ لوح یرچب هلک انشیدح

 '؟تارصألا نم انبيصن ةدايزل دهجلا نم انمزلي مكو ؟نالربلا ىف نآلا

 ةحيرش قيبطتل لاجلا ادل كرتيسف «نالربلا ىف ةيبلغإ ىلع اتلاصح اذإ اتأب نظلا نإ

 اليلد رئازملا ىف لاعلا عقاو ىفكيو ءةجالسلا تاجرد ىصقآ ىلإ جذاس نظ « هللا
 . كلذ ىلع

 مث «مكحلا ىلإ لوصولا لجأ نم ادبلا ثيح نم قيرطلا اذهل انرايتحا نكلو
 مه سانلا لمجي هنأل ؟ ةيعرش ةفلاأخم ء قيرطلا اذه نم هللا ةعيرش قييطت ةل واحس

 راپتخا نعانه ثدحست الو) « هب نوصي یڈلا مکحلا عون رایحخا یف عجرملا

 لهف !هریغخ مکح هریغ !وراتخا اذإو «مالسإلا مّکح مالسإلا اورا اذإف (مكالا

 !؟مالساإلا وه اذه

 نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمل ناك عوف : ىلاعت هلوق نم نحت نيأو

 ۳١(. : بارحألا)  مهرمأ نم ةريخلا مهل توكي

 مهرايتخا مدع وأ رشبلا رايتحلا وه سيل هللا ةعيرش ميكحش ىف مازلإلا ردصم نإ
 ةهادب هلأ ةعيرش ىلإ مكاحتلا مهمزل دقف نيملسم اومأدامف . .نيملسمأومادام
 « عئارشلا نم اهريغ ىلإ اوهجتاو هلا ةعيرش نع !وضرعأ نإ مهنع نايإلا ىفتنا الإو
 !نوملسم مهنأ اومعزو اوماصو اولص نإو

 كئلوأ امو كلذ دعب نم مهتم قيرف نري مت انعطأو لوسرئابو هللاب اتم نولوقيو
 ي نوضرعص مهتم قيرف اذإ مهيب مكحيل هلرسرو هللا ىلإ اوعد اذإو ©0 نيسؤملاب
 EAL EY :روللا)

 اجرح مهسقنا يف اودجي ال مت مهب رجش امیف كومکحب یس نووي ال كرو الق ل
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 « نونمؤم كاته نكب ملام مالسإلا مكحي نأ عقارلا ملاع يف نكي ال هنإ ةقيقح
 ىضرلا نأ مهنم اًتيقي هاوس ةعيرش یآ نوضفرپو هللا ةعيرش ميك ىلع نورصي

 ةلق نالا ىه نينمؤملا نم ةنيعلإ هذه نآو . . ةللا نم جرخعم رفك هللأ عرش ريغ عرشب
 وه اهاضتقم نکلو «ةقيقح هله . . مهب فصعتو ةيلهاملا مهفعضتست عمتجلا ىف

 ريغ عرشب ىضر اذإ دحأل ناهز ال هنأ ء ةقيقخأ هذه سانلل نيبن لظنو وعدن لظن نأ
 ةدعاقلا مبصت ىح «ةقيقحلا هذه تايضعقم ىلع سانلا ىبرن لظتو «هللا عرش

 ىف ةرعدلا ةمهم ىه هذحو «رومألا ديلاقم اهدي ىف حيصي ثيحب ةوقلا نم ةتمؤملا

 نع سانلا ىتفتست نآ اهتمهم تسیلو ءاهقيقحتل رسألا اهب لاط امهم ءرضاحلا اهتقو
 !نودیرپ ال مآ نیملسم !ونوکپ نأ تودیری له : باختنالا قیدائص قیرط

 ما «ريهامملا نع الضف ؛مهسشنأ ةاعدلا سج ىف ةيضقلا هله تحسضو لهف

 رهاظ یف ۔ریعامج ا لعجت تلا ةطارقهدلا ريياعم ىلإ مهلم ىعو ريغب ارقلزنا مهنإ
 قلخلا هل ىذلا هللا سيو «مكحلا عر یف نیمکحلا مه ٤ لقألا ىلع رسمألا

 نيب ىسیٹر قيرط قرغماذهو . ۵٤(. :فارعألا)  رعألاو قلحلا هل الآ طط :رمألاو
 !مالسإلأو ةيلهاماإ
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 ؟ةنيتم سسأ ىلع ةدعاقلا ءاتب مت له

 ةيضق الو « هللا الإ هلإ ال ةيسضق دعب رولبدت مل تناك اذ هنإ : هدب ىڏ ۍئداب لوقت
 ىلع تساق دف ةدعاقلا نوكث فيك «لفألا ىلع ةاعدلا ضعب سح ىف ةيعرشلا
 ؟ةيولطلا تاقصاوملا

 رشنل ردي نيذلا ةاصعدلا ليج نم اًساسأ نوكتت يهو  ةبرلطملا ةدعاقلا نإ
 مالسإلا ةقيقخ عاإو مهَق : نيريبك نيساسأ ىلع موقت . عسوأ قاطن ىلع ةوعدلا

 , هفيناكتو نيدلا اذه تاباطتم ىلع ةقيمع ةيبرثو

 ! ةيلاسآرلا دي ىف ةقيقنأ-! ىف مكمل ا امني ؛مكمت ىلا ىه اهنآ ریعاما مهورت ةبطارايدلا ةيحرسع ىف ()
 ىئ وهف ةيلامسأرلا دي ىف ناك مآ ةقيقح ريهامجلل مكن ناك ءاوسف ةيمالسإلا رظثلا ةبهجو نم اسآ
 . فا لزث ام ریخب حپرشت نیلا
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 نيتيضف ىف صقنلأ هروتعي لأزأس «مالسإلا ةقيقمل يعأرلا مهفلا نآ انيآر دقو

 نع ًالضف ؛ةيعرشلا ةيضقو ء هللا الإ هلإ ال ةي امهو :مالسلا ایاضق نم نیتیسیئر

 اهنأشف ةيبرتلا امأ ٠ ةكرحلا جهنم قلعتت دعب اميف اهنع ثيدحلأ يتأيس را اباضق
 . دشأ اهتالاجم ىف صقنلاو ؛رطحأ

 ةرتفلا ىف منج هللا لوسرل ربكألا مهلا ناك دقف «ىلوألا ةأشنلا ىلإ ادعجر اذإو
 ٠ خوسرلا ةديدش ةخسأر «ةئاتأ ىف ةياغ ةنيعم سسأ ىلع ةدعاقلا ةيبرت وه ةيكلا
 ةيلادجولا «ةيكولسلاو ةيررصتلا « ةيغالح “لاو ةيناإلا : تالاجلل ميسج نم ةفثاف

 . ةيلبسلاو

 نزو ۔ةعاسلا مايق ىلإ مهيلع هلأ نارضر ةباحصلا ليج لشم ليج رركتي ال دقو
 عضوم ىقبي نكلو عيفرلا ىوتسملا كلذ ىلع دارفأ نم لايجألا نم ليج لخي مل
 حاتم وه ام ىلعأ ىلع نوكت نأ يغبني ةدعاقلآ نأ «ديرفلا ليما كلذ ىق ان ةودقلا

 نم اهتقاط دودح ىف ةجرد ىلعأو « ىكولسلاو ىدقعلا خوسرلا تاناكمإ نم اهل
 اهصاخشأ ىفو «ةوعدلا موقتس اهفاتكأ ىلع هنأل « مالسإلا ةقيقل قداصلا ليشمتلا

 ةيئاشلا ةبرخلا ةلازإ ىف ةكرشلا دودرم فقوتي ًاهدهسج يلعو ء«ةودقلا كوكتس

 .مالسإلل ىلوألا ةبرغلا ةلازإ ةمهم ىلوألا ةعاملا قئاع ىلع ىقلآ امك ءمالسإال

 : انه لوقن نكلو .باتكلا لوصف نم اسير الصف ةيبرتلآ عوضول صصخدتسو
 ىأ سيل -ةدعاقلل ةبسلاب  ةيلاخا ةلرجلل بولا نإ ءادتبا ملت نأ انيلع بجي هنإ

 تابقع هجاوتو «ةصاحخ ةمهجب موقت اهنأل ؛صاخ ىوتسم اغ «هتالع ىلع یوتسم
 ىف هلم ىذلا لغلا رادقمو ءاهريبدتو اهديك ىف ةذف ةوادعو .یداع ريغ عون نم

 ةهجاول الو ءةميظعلا ةمهملا كلل ملصي ىوتسم ىأ سيلو . . مالسإلل اهردص
 . تاوادعلا كلتو تابقعلا كلت

 ذل رمأ هتزف بولطملا ىوتسملا ىلإ لوصولا ىف ةحضاولا ةقشملا نم مغرلا ىلعو
 نماهتافتو اهسعاقت نمث عفدت .اهتعيلط ىف ةلشم - ةمألاو ءهنع ىنغ الو هيف ةليح

 امك اهيلع مألا عادت ىلإ اهلص وأ ىلا سعاقتلا كلذ ‹ نيدلإا اذه فيلاكت لمح

 ايش ضوعي مويلا هلذبت ىداع ريغ دهج نم دبالو . .اهدعصق ىلع ةلكألا ىعأدت
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 نمامهيف ولعلا نكت ءنامزلا نم نونرق نم رثكأ رمتسا ىذلا سعاقتلا كلذ نم
 . كرحشي نأ ديري ال ةمألا ردص ىلع مشجو «رمآلا

 !ولڌٻ دق ؛مهیلع لرنتی یحولاو ‹ هللا لوسر مهیغو «لرألا ليا ناك اذإو

 هللا لوسر انيف سيلو-نحنف . .مالسإال ىلوألا ةبرغلا ةلازإل ىداع ريغ ادهج
 ىلإ جوحأ ۔لوألا ليج اک ؟رشایم اهیجوت اناطخ یحسولا هجر الو ءهصخشب

 كرابي نأ «ميلحلإ فوءرلا ؛ميظعئا ىلعلا هللاب نينيعتسم « دهسا ةياغ ىصقأ لذب

 . ةيئاثلا ةرخلا ةلازإ اديديآ ىلع بتكيو ءاناطح ددسيو اندهج
 نم مويلإ هارن ىذلا نكلو «ةدعاقلا ءاثب ره دهجلا لذب ىلإ ةجاح تالاجلا دشأو

 ةيضق طع ملو «ىطخ ا اناجعت انن ىلع ىطخي ال ليلد ىمالسإلا لمعلا ىف تارثع
 كاذ وأ رسألا اذه نأ نايحآلا ضعب ىف كردن مل لب «دهحلا نم هقحتست ام ةببرعلا
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 یف اهنم بولطس وه ام بسائپ یذلآ «لوقعلأ دخ ا ىلإ ةدعاقلا تعستا له

 !؟ةيلالا ةلرملا

 ةوعدلا لمع لالخ نم كش الو تعستا دقخ « ةيريهاما ةدعاقلا اندصق نإ امأف
 مهحاررأارمدق نيذلا ءادهشلا لالخ نمو «كرق فصن ىلع ديزي ام «بئادلا
 نجسلار ءأمدلا ةقارإ ىف ةيلهاأ تاقامح لالخ نمو ةو دلأ ليس یف مهءآمدو

 نأ : ماد ةاغطلا اهنع لغغي ةينابر ةنس كلتو ؛نيملسملل بيذعتلاو ديرشتلاو
 ةقارإ نم اورشكأ نإ مهنأ نوبسحي ةاغطلاو !توم ال مدلا اهل مدقي ىتلا ةوعدلا
 اذه نولعجيو «ةوعدلا ىلع نوضقيسف ؛ بيذعتلاو ديرشنلاو نجيسلاو « ءأامدلا

 سیما هللا ردق وه هتاذ اذه نوکیف : هيف او رصسلپ نأ دبال مهمامأ احناف ايدج

 نإ نولعألا مننأر اوترحت الو !رتهت الو # : فاطملا ةياهت ىف نيرفاكلا قحمو « نينمؤلا
 سالا نیب اراد مابا كلت ل حرف قلا نسم دفق حرق مکن نو ۲۰ نیسم مک
 هللا صحميلو ١( نيملاظلا بحي ال لاو ءادهش مكس ةخشيو اونمآ نيا هللا ميلو

 1۳۹-۱٤١(. :نارمع لآ) & نیرفاکلا قحمیو اوتمآ نیلا
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 یمالساإلا ملاعلا تلمشو تبعشتو تعرضتو «ةيريهامحلا ةدعاقلا تعسلا ءمعن

 نكلو « ةيلهاخبا مظنلا لظ ىف اودلو «بايشلا نم فولأو فولأ اهيلإ مضتاو ؛هلك
 ؛ ةيلهاخ ما تاقامحو ةوعدلا طاشنب نيرثأتم «مالسإلا قيرط اوراتخي نأ مهل هللا دارأ

 ؟ةكرحلل ةبسلاب ريهاممإلا هله نزو ام نكلو

 نأ امأو «ء هيف كش ال رمأف ومسدلا اذه ىلع ةدعاقلا عاستاب وحرف دق ةاعدلا نآ امأ
 لوسرلا ةوعدل مهسفنأ راصنألا دنج امك ءةوعدلل اهسفنآ تدنج دق ريهامجلا هذه
 | كوكشلا هطرحت رمأف < غك

 نوح اهتسامح ىلع لظت مالسإال ةسسمحلا ريهامجلا هله له :الوآ لاسو

 مهنمأ مهبلستو «مهدرشتو مهبذحتو نيملسملا لتقف ءاهتافامح ةيلهاخا بكترت
 مل دلا كلذل : ذشموي مهلئاق وقي مآ ‹ لیکنعلاو یذآلاب مهقحالتو ؛«مهتینامطو

 !؟قیرطلا نع یلختیو !اتتقادص غلبت

 ةيلهالا تماقغ ءداليلا نم دلب ىف مكحل ا !ولوت نيملسلا نأ الدج انضرق ول لب
 لئاسولا كنع عدو ۔ىداصدقالا راصللاب ميبرات «ةيلويهصلا ةيبيلصلا : ةيلاعلا

 مكح- ةماقإ لجأ نم عوحلا ىلع ةسمحشملا ريهام هذه ربسصت لهف ىرحخألا
 [؟ربخا ةمقل نع اًتسب اهباقعأ ىلع دترت مأ ؟مالسإلا

 مهل ضرحتت ملو دالبلا نم دلب ىف مكح ا اولوت نيملسملا نأ الدج انضرف ول لب
 مهنكلو «برخلا عاونأ نم اهريغ الو ةيداصتقالا برحلا ال بر اب ةيلأعلا ةيلاجلا
 نم ةعيلخلا دهاشملا !وغلأو ءةعاإلا نم ةسيمدملا ةبيسشلا ىناغألا !وغلآ طقف
 اهلك لظحس ةسمحتلا ريهامجلا هذه لهف . . قيرطلا ىف جربتلا !ومرحو ءنويزفلتلا
 [ [هل بجوم ال تمزث اذه : لوقیو لقألا ىلع اهضعب سعاقتي مآ ءاهٹسامح ىلع

 ىکل ءلقألا ىلع ةيبرتلا نم ؟ردق ريهامحلا هذه ىقلتت نآ ىرورضلا نم سيلأ
 ءادعلا اههجاوي نيج فيلاکتلا هله نم رفنت الو «مالسإلا فيلاكتل اهسسفن دنهق

 ؟مالسإلا ماكحآ ضرألا ىف ماقت نح وآ «برخاپ

 ءةيبرتلآ نم اهظح لمكتست مل اهتاذ ةدعاقلاو «ريهامجلا كلت ىبري ىذلا نمو

 دجت ملغ ةسامحلا اهبهلت ريعا مبا تءاجف «ىريهامجلا مسوتللاهسفن دعت ملو
 1؟ نیپرا
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 اسو ؛هنيعب دحأ قحس يف ملكتن نآ انہ امو ! كاش ثيدحف هلل درجتلا نع تيدا ام

 امو نيعألا ةا معي ل : سوفتلا لاحد ىلع علطملا وه هدحو هللاو ءاتسفنآ ئربن
 مذرشتلاو قاقشلاو عزانتلا ةرهاظ نإ طقف لوقت انكلو .(1۹: رفاغ) ي رودصلا يفخت

 ةر ألا ةيبرت ىف اًصقن كانه نأ :ةنيعم ةلالد لمحت موبلا ىمالساإلا لمملاب طرق ىتلا
 . هل ىقيقشأ د رچتلا یف اصقنو ةوعدلا لق ىف نيلماعلا سرش ىف ؟ةيمالسإولا

 هل دیس هطبضت طباوض هل نرکت نآ یغہنپ ناک نإو ءابیع هتاذ یف فالخا سیل
 دقو .قرفلا نم ةقرف وآ « صاخشألا نس صخشل وأ «سفتلا ىف ىیوهل ابعت حپسصمپ

 قافشلاو عزانسلا لقيسف <« قلل نود رجم < هلن نودرجتم نحنو فلت نوح . ةيضقلا

 ىتلاو «ىمالسإللا لمعلا يف مويلا ةمئاقلا بزحعلا ةرهاط لقتو كش نود مذرشعلاو
 . نیرطللو ؛ةعامجللو ءدئاشللو ؛رکفالو ‹ىآرلل بصعتلا ىلإ ىدؤت

 هل الطاف اطخلا ىلع ناك ولو هتاذ ىف ًابولطم عامتجالا سيل لاحلا ةعيبطبو
 فيلات ىلإ یعدأ قحا نایب یف درجتلا نکلو ةدسفم هيلع رارصأإلاو :ةرعدلا مدخي

 !باوصلا راهظإو أطخلأ حيحصت ىوعدب ذبادتلا نم «بولقلا

 ‹هحطقت نأ دبال اراوسشم انماسأ نآو «قيرطلا الجت انآ : لوقلا ةصالحلو
 . نيكمتلا هللا دنع قحتسنل

 نيب فلو ص نسزملابو هرصنب كدي يدلا وه : نيكمتلا قيرط اعل هلا نیب دقل

 زیزع هل ] مهنيب فأ هللا نكتو مهبولف نيب تفلأ ام اعيمج ضرألا يف ام تق رل مهبولف

 نيسوملا صرح يللا اهناب د نيسموملا نم كا نمو للا كيس يتلا اياب © ميك
 ٦۲ ٦٥(. :لاغئالا) ( . .. لاتقا ىلع

 طورشلا نيبت «ةدحاو ةروس نس تايلاوتم تايآ عپرآ یف «ةعبرأ طورش كلعف

 . هلل نید رجم ء مهيولق ةفلاتم ‹ناچالا یقداص نپموم دوجو : رصتلل ةيساسألا

 . داها فورظ كلذ ىضشقت نيس لاغقلل نيدعتسم

 اتعطق اثنأ كش الو دجنسف طورشلا هله ءوض ىف ةوعدلا عقاو ىلإ انرظن اذإف
 !قيرطلا انلجعتساإ اننكلو «اًطوش
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 ةرصاأحعللا ةكرحلا ىف لجمعتلا بابسأ

 ةهسيلج تسبترت ىتلا جےئاتنلاو

 :ةرصاعملا ةكر لإ ىق لجعتلا ىلإ تد ةيسيثر بابسأ ة ةثالث كلان

 .مالسإلا ةقيقح نع ةمألإ دعب ىد قيقدلا ريدقعلا مدع :ًالوآ

 ةبيرق ىهف ةفاش تناك نإر ةمهملا نأب نظلاو « ريهام ا ةسامحبب عادخنالا : اينا

 . لانش

 .ءادعألا لعق در ىفاكلا ريدقتلا مدع : الا

 . نايبلأ نم ءیشب باہسآلا هذه نم دحاو لک لوانتنسو

 امام فشكنا دق ةمألا لاح نكي مل ءنرق فصن نم رثكأ لبق ةرعدلا تأدب نح
 ري! نإ نظيف « ىقارلل لياخت ةيمالسإلا رهاظلا نم ايأقب تناك دقف «هبناوج لک نم
 اياقب تناكو «ىلالإ هنكمت ةمألا نم نكعت دق ىركفلا ورخلا نكب مل . . لازي ام قاب
 .اهتقيفح- ىلع ةروصلاإ رهظت الف ءاهءارو عباقلأ اولا رتست د ديلا

 ةضبق يف ىمالسإلا ماعلا دالب تعضفو ذنم أدب دش ناف یرکفلا وزغلا امف

 ىداس مدشت نم برضلا دنع اب رهن هبئاج نم ىمالسإلا ملاعلا أديو «برخلا
 جهانم تلمع مث ؛ نیدایلآ میمسج یف نوضاختم شمر نوملسملا امئیب ؛یملعو

 خلست لايجأ جيرضتو «هخيسرتو وزضخلآ قيمعت ىلع مالصعأإلا لئاسوو ميلعتلا

 تأدب نيح هنكلو . .بيرختلا ةيلمع ىف ايجيردت لحدتو ؛مالسإلا نم اًيجيردت

 یٰلع یرعثی نکی ملف «ةلماک ءرامٹ یتآ دق نکی مل ؛نرق فصن نم رشک لبق ةوعدلا

 نلزام نکف ةطس وخلا ةقبطلإ تائب اسأ !ةيطارقعسرألا ةقبطلإ ءاسن الإ ىطاشلا

 تاجو فحصلا رشذت ام ةرثك نم نهسفنأ هتهخشأ نإو «يرملا كلذ نم نيحتسي
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 !راكنتسا هنركدتسيو ارون هلم نرقني نكف بعشلا تانب امأو !هراہحأو هروص نم
 ىفو «ديدش ءايستسأ ىلع معت تادہلاو دال وألا نيب !٠ ةئيربلا# تاقادصلا تناكو

 !سانلا رظن ىف ةطقاس ربحعت هب نلعتست ىلا ةاعفلاو تاهمألاو ءابآلا نع متكت

 نم نييلصألا هباحصأ ىلإ ابوسنم امإ بتكلاو فحصلا ىف رشي ىبرغلا ركفلا ناكو

 ىلإ ابوسنمو هيلع اوطسم امإو «هسقن مرتي ايما لقانلا ناك اذإ برغلا ىركفم
 اهلك ءةعاذإلا تناكو ءامحيسلا تئاكو «حرسلا ناكو !نايحألا نم ريثك یف هلقان

 لازی ام دعب اهریثأتو ؛«نودودحم دعب اهداور نکلو «یرکفلا وزغلا باسم لمعت
 . هثشنم يش

 ًاميغ اهيل تراص ىلإ ةجردئاب تعراست دق لوحملا ةيلمع نكت مل راشحاب
 ؛ةصاحخ ةفصب ةيناثلآ يربكلا برا دعب ةعيرس تمازفف ترفق يتلاو دعب

 دمصتس اهنأ ىثارلل ليخي ءةمثاق لازت ام دیلاقتلا اياب تاک رحآ بناج نمو

 لازی ام ناک دقف !كلذ لبق نرق فصن یلاوح تدمص امک ؛یرکفلا یرغلا طخضا

 وزغلا ایف زکرت یتلآ یربکلا مصارعلا یف یت :بابشلا نم دجاسملا داتری نم كان
 لوادتب نلعتسي نإ دحآ ورجي الو ؛رابكلاو راخصلا موصي ناضمر ىفو «ىركفلا
 نيربألا ةفرعج متي جارزلا ناكو !رمألا عقاو ىف ًارطفم ناک ول یت «بارش وآ ماعط
 ةرسألا برل ةكسامعم لارت اع ةرسألا تلئاكو «تايحألا بلغأ يف امهقيرط نعو

 لاهنع نرجرخي ال ةماعلا ديلافتلاب نوديقتم تانبلاو دالوألاو ءةعومسم ةملك اهيف

 هعومجس ىف ناكف فيرلا امأ ؛ررشنلاو ضارعإلا ساتلا نم دجب اهيلع جرح نمو
 رسحشيو «ةنيدملا ىق دوج ولا داسفلا ركتتسي «لايجأ ذم ناك اہک هلاح ىلع ایقاب
 , «نامز مایآ» ىلع

 !ةریٹک ئاق یئارلا یلع یفخت ٹآ نک ناک فورظلا هده لغم یف

 هئم رثكأ ديلاقتلا نم ةعومجم ىلإ ةريصق ريغ ةرتف ددم لوت دق مالسإلا ناك دقتل

 ديلاقتلاب سانلا كسم كوكي مألإ ةايح ىف ةئيعم ةرتف ىفو . . ةيح ةيقيقح ةلحش
 فت ديلاقتلا نكلو !يقيقح نيد ىلع سانلا نأ ناسنإلا هعم مهورتي دح ىلإ «اديدش

 سبيتت أدبتف «ةيلعافلاو ةيويملا اهحدي ىذلا ىلا ددملا اهنع عطقني نيح ةرتف ذحب
o 



 اذإ اًتورق كلذ ىلع ىقبت دقو . .ىرخأ ةيحان نم اهكسامت دقفتو « ةيحان نم دمهتو
 < ةياهنلا ىف رايهنالأو تدفتلا ىلإ اهلأم ناك نإو ءعمدجملا ىف فينع رييغت ثدحي مل
 نإ ةفينع تارييغت ثدحت نيح- امآ + رببعتلا حص نإ ةيركفلا «ةيرعتلا ىلماوع لعفب

 . راهنت ام ناعرسو «دمصت نآ ميطتست ال ديلاقشلا

 ۔ىركفلا وزغلا ىف ةلثملا - مدهلأ لواعم نآ ىمالسإلا ملاعلا ىف ثدح ىذلاو

 هديلاقت نع ًالضف هتاذ مالسإلا مدهل ةدشب ةهج وم «فنعلا ةديدش ةفينع تثاك

 ليل لمعت ىلا لواعلا تاقرط تحت اعیرس ارایھنا دیلاةعلا راهنت مرج الغ ءةيرحاظلا
 . هفادهأ نع لوحتي ال رارصإو ‹ رت ال بآد یف ء راهن

 «تبهذ دق ىلرألا ةمألا نأكل ىت ءاحيرم اريغت رومألا تريخت كرق فصن یفو

 داسفلا ىرسو !ءامسألا هباشت الإ اهنيبو اهني ةلص ال ىرحأ ةمآ اهنم دب تءاجو

 دعت ملف .غودلملا ندبلا ىف مسلإ نايرسك ءاعيرس «ةضهنلا# مسا هيلع اوقلطأ ىذلا

 تراص اإ «يطاشلا ىلع نيرعتي ىتاوللا نه نهدحو ةيطارقتسرالا رسألا ثانب
 تاقالعلا تراصو !فيرلل ىودشعلا تثصو ديور اديورو «ىطسولا ةشبطلا تائب

 ثحبصأ لب « عممتجلا يف ايداع اًئيش ۔ئربلا ريغو اهنم ئربلا-تانيلاو دالوألا نوب
 دالوالل راصو ءاهيلع ناطلس اهبرل دعي ملو ةرسألإ تككفقتو . .هلوصأ ىدحإ

 ؟نيدلا حبصأو . هيف الخدتي نأ نيدلاولل زوجي ال ىذلا صاح! مهنأش تانبلاو

 «كرحشملا ىلإ ةايلإ بكر نع فلخشلا ةمالعو « قالشنالاو دومجلا ةمالع امومع
 ره ءايشألا ىف لصألا نال ءهبحاص هب ربعي اًيع ءیش یآ یلع ٹاہشلا حبصآو

 !تابثلا سيلو روطتلا

 ةبكاوم ىلإو ءةضهنلا ىلإو روطتلا ىلإ بلو «هلك اذه ثدح نرق فصن ىف
 !تالامتأالا ةروثو ايجولرتكتلا ةروث ىلإو ؛رضحشملا ملاعلا

 روق يتلا ثادحألا جراح يمالسإلا ملاعلا ىقبي نآ لاحلا ةعيبطب نكي ناك امو

 نأ رل ؛ثدحت نأ ةتيمق تناك امامت ةفلعخم ىرحآ ةروص نكلو ؛«سرألا اهب

 .حورلا نم ةيواخ ديلاقت درجم سيلو « هباحصأ سوفت ىف ايح ناك مالسإلا
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 ايدقو «ملسملا ناسنإال ةلكشم لكشي ال وهف ىج ولونكتلاو ىملعلا مدقدلا امأف
 اوذحآ مث «ضرألا ىف ةمئاق تناك ىتلا ةيملعلا ةكركلا لك نوملسملا بعوتسا

 ثحسلا ىف ىبيرجتلا جهنملا ماذضشسا اهزربأ ءةيرذج تافاضإ اهيلإ نوفيضي
 ملسملا نكلو . ىلاخلا مدقتلا ةأون ىه تناك ىرحأ ةيملع فوشك نع الضف « ىملعلا

 بحاص هثأل «رحألا مريلاو هللاب هناي زشهي الو «ملعلا ملععي نيح هتديقع زتهت ال
 الو ضرآعت الپ «ةفرعملا ةعزنو نالا ةعزن نواعتتو هيف رواجتت يوم نايك

 ,(۲۸ : رطاف)  ءامّعلا هدابع نم هللا یحی امن : داضت الو ضقات

 تاك ىذلا نيدلا ىف للح ةجيعن ءابوروأ ىف ضقاتعلاو ضراعتلا ثدسح اغإ
 هتعيبطب نيدلإ نأل ال «نيدلا كلذ ءايإ اهفروأ ىذلا ناہکلا یف للخو « هقنشست

 ناك مالسإلا نأ ولو !نيدلا نم ًاليدب نوكي نأ نك ململا نأل الو يلعلل ضقانم
 ةمألإ تئاك دقخ «حورلا نم ةيواح ديلاقت درجس سپلو ء هباحصأ سوفت ىف اي
 ىلهاجلا حذومنلا نع اقاتخم ايراضح اجذوم ةيرشبلل مدقت نأ ةئيمق ةيمالسإلا

 نم روط يآ یف بعوتسپ ال یذلاو ؛لالعخا یلإ لالتحا نم لقشی ىلا یبرغلا
 قشلاامإ . .ىدالا قشلا امإو «ىحورلا قشلا امإ : ناسنإلا ىقش دص لإ هراوطأ

 لجأ نم لمعي ىذلا قشلا امزو ءايثدلا ةايحلا لمهيو ءةرحخآلا لجأ نم لمعي ىذلا
 امك هلک ناسلإلا باعیتسا نع لاوحالا عیمج یف زجعیو ؛ةرصلالا لمهيو ايندلا

 كبر لاف ذل ل : عرلا ةخفتو نيطلا ةضبق 2 ةضبق : نیطبارتم نيعمدجم احم هيقشب هللا هقلحخ

 ( نیدجاس ل اوعقف يجر نم هب تخقتو تيوس ادر )٠( نیم نم ارش قلا يز ةکالم
 , (¥۲ ۷١ : ص

 < ضرألا ىف ثداحلا ىج ولر دكتلاو ىملعلا مدقتلا باعيتسا نع ةمألا رجع نإو
 ترضت نأ یخبپ ال ةلالد هل تناك ءزیمعلا یراضحلا جذومدلا يدقت نع اهزجعو
 دق هباحصأ سوفت ىف نيدلا اذهل ةي ةلعشلا نأ ةماعلا هعلالد . .ةوعدلا بحاص
 امك :تادحألا مم ىلا لعافتلا نم اهزجعي ىللا دخلا ىلإ تفعض وآ «اثيح
 نم لاحلا ةعيبطب هل ديال فعضلا الهو . . خيراتلا ثادحأ مم لبق نم تلعاشت
 بيجاعألا مص ىذلا ء ةيوياب راإرلا ىم نيدلا اذه ةعيبط نم سيل رهف «بابسأ

 اید یف هب اوکرحتو ؛اپعأو اًقداص اتای] هباحصأ هب نمآ نیح «اهلک ةيرشبلا ةايح ىف
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 نإ الاد : هلك دسجا ضرمف بلقلا تباصأ ضارمآ كانم نوكت نأ دبالو . . عقارلا
 الإ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسخلا حلص تحساص اذإ ةغضم كسا ىف
 ءقيرطلا لوأ نم ةوصدلا باحصأل ضارمألا كلت تفشكنا ولو .'بلقلا ىهو
 مقر ىتلا فلخلا ناولا لك نأ مهل حضتا ول . . قالطنالا لبق الوأ اهجالع ىلع اولمعل
 تأمن «یفاقٹو یراہفحو یبرحو یسایسو یدامو یملع فلت نم (نوملسنلاهیف
 اهتم اوعضول :ةصاخ ةغصب ةريخألةرتقلا ىف مهباصأ ىذلا ىدقعلا فلختلا نم اهلك
 . جالعلا ةقيرط ىف ةفلتخمم ةيؤر مهل تئاكلو : لعفلاب هيلع اوراس ىذلأ ريغ ةومدلل

 ةحضاو تناك :مالسإا ةحيحصل | ةروصلا نع ةمألا دعب ةقيقح نآ كش الو
 اله ىدم نكلو . .دحأ ىلع ىفخت نأ نم رهظأ تناك اهنأل + ةاعدلل الماك وضو
 ليخت ىتلا ءةعدافلا ديلاقتلا ةرشق تمت نييفاح اناك ناذللا امه ءهعيعونو دعبلا
 انه ةليلق تاميمرت ىلإ الإ جاتحي ال هنأ وأ ءاميلس لاري ام اهتمت ءاثبلا نأ ىئارلل

 مآ ءامیلس یقب دق ناگ نإ یرتل « هتاذ ساسألا نع بفشکت نأ ةوعدلل یغبنی ناک
 ةطقن اهسح- یف ررقثیل ؛خيراتلا لالخ ةمألاب ترم ىتلا ةيلارتملا تازهلإ لالح رهت
 . ساسألا دیدجت مآ « ءانبلا میمرت یه له :ءدبلإ

 ىلإ كلذ ىدعت اإ «هدحو كولسلا داف وه ةسألاب ملأ ىذلا داسفلا نكي مل
 . .كولسلا داسف نم اج الع ىشأو اريك رطحخأ ميهافلا داسفو ءميحأفملا داسف

 حالصإلاف ءةحيحص ميهافم دوجو عم «ةمأ وأ ةعامج وأ درف كولس دسفي نيح
 «تدسف دق اهتاذ ميهاغلا تناك ولام هاجر برقآو الانم رسیآ- هتقشم تشلب امهم
 ءقشألإا وهو ميحاشملا حيحصت ىف دهج «فعاضم دهج ىلإ جاتحت ذثدنع كئأل
 .كولسلا حيحست ىف دكهجو

 نعانسلا امك .ثدسف دق ةقيقحلا يف اهلك ميحأفلا تثاك ةرعدلا تآدب نیحو
 ريغ اهنم قبي ملف ء للا الإ هلإ ال مرهف ادب لب «هلا الإ هلإ ال موهغم ىتح - لبق
 ‹ساللا ضحب دنع ةيدبعتلا رثاعشلا ضب بناج ىلإ «ناسللاب ةقوطئملا ةملكلا

 . یراخہل؟ هج رحخآ (3)
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 ‹لساكتم ةايح جهنم نأسنإلا طبري «ءاًيعاو اًيح ءادأ اهنودوي اع رثكأ ًاديلقت اهنودؤي
 ةيعامتج لا اهطبأور «اهداصتقاو ًاهتسايس ءاهلمعو اهتدابع :اهلك ةايلا للمشي

 . نآ یف اهلك ةيركفلا اهطباورو
 سج ىف ةيساسألا مالسإلا ميهاشم داسفإ ىف ترلآ دق ةريثك لماوع تناك

 ددع نم اهب تلرنآ ىتلا ةحيحصلا ًاهتروص ىف اهب ىعو ىلع اودرسي ملف « سالا

 . هتلت يتلا لايجألاو «مهيلع هلأ نارضر لوألا ىليل ما اهسرامو ًاهاعوو « هللا

 وه نايإلا نأ معزو !ناجإلا ىمسم نم لمعلا حرخآ دق ىئاجرإلا ركفلا ناك

 لمعي منل ولو «نموم وهف هللا الإ هلإ ال : لاق نم نآو ؟رثكآ ال رارقإلاو قيدصملا

 !مالسإلا لامعأ نم المع

 ءراكذأو داروو ءةيحور تاحبس ىلإ مالسإلا لوح دق ىقوصلا ركفلا ناكو

 ءرکنم نع یهٹی الو فورعچ رأی الو ؛ضرألا عقار ىف كرحتي ال ىنادجو مايهو

 مدقتلاو ءايلوألاو ةحرضألا ةدابع ىف ىدقعلا للئلما نع ًالضق «داهجب موشي الو

 . هلا ريل زوجت ال ةدابعلا نم ناوئأب ًاهيلإ

 :نييئامتعلاف ٠ كيلاملاف <« سابعلا ىنبف «ةيمأ ىنب ذثم ىسايسلا دإديعسالا ناكاو
 مهنوثشب مامتهالا ىلإ مههجور «ةماعلا رومألاب لاغتشالا نع سانلا فرص دق

 ا ىلا ةيدرفلا لئاضغلاو ؛ةيدبعتلا رثاعشلا ىف ةدابحلآ موهفم رصحو «ةصاحلإ

 ءاضقلا ةديقع تلوتو «بابسألاب ذحألا نود ىبلس لكأوت ىلإ لكو تلا لوحتو
 ءادعألا ةهجاوم ىف ةأرجو مادقإ ةديقع تناك نأ دعب ؛ سعاقتو لذاخت ىلإ ردقلاو
 ةوسوملا لكر يلف هللا ىلعو االوم وه ال هللا بك ام الإ اتي صب نأ لق ظ :ثادحالاو

 نم بالعب هللا مگییصپ نآ مکب صبرت نسنو نییسحلا ید الز اپ ٹوصیرت لہ لق
 ۵١ -٠۲(. :ةبوتلا) فوصيرتم مكعم نإ اوصبرتف انيديأپ وأ هدنع

 هلوأ ادحساو اقيرط ناك نإ دعب ةرخالل لمعلاو ايندلل لمعلا نيب قيرطلا جرفناو
 نم كبيصت ست الو ةرخآلا رادلا هللا لاتا ايف غيباو ف : ةرحلا ىف هرحآو ايندلا ىف
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 ملع نم ءايندلا قيرط ةمألا عومجم لمهأف . ٠١(. : كللا) 4 روشدلا ةيلإو هفزر نم : ق ت ر اوو اهبكاس يف اوشا لوو ضرألا مك لمَ يذلا وه ۷۷(.  : صصقلا) € اتل
 هنآ اونظ ام ىلإ اوفرصناو ءاهلاوحأل نيسحتو اهل ةرامعو ضرألا ىف نكتو ةوقو
 نس ةعومجم فرصتأ امنيب «دجولا ناميهو ركذلا تاقلح نم ؛ هلا ىلإ مهبرقي

 ىلع طلستو فرتو فرحخزو ةنيزو نرنبو لاومآ نم ءاهتايرخ ايندلا ىلإ سالا رارش
 ‹ ضرألا ىف اًداسف اوثاعف ءءازملاو باسعلاو ءروشنلاو ثعبلااوسسنو «ساللا
 !ءرسب مهل ضرعتت ال ىبلسلا اهعوبق ىق ةمألاو

 لإ هلإ ال تغرفآو ءىا هاوتحم نس نيدلا تخرفآ یتلا ءاھلک ضارمألا ہذهو
 ةيبرثو ءهللإ الإ هلإ ال موهفم حيحصتب ديلا مزلتست تناك ءةذعافلا ًاهننحش نم هللا

 !ريهامجلا عيمجت ىلإ هج وتلا لبق « ءانبلا ةخسإر ةيلسع ةدعاق
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 دق «ةوعدلا هدب دنع عمتجلا ىف ةمثاق تناك ىتلا ؛ديلاقتلا اياشب تناك اذإو
 نزف اهتديشع سأسأ ىف ةسألا باصأ ىذلا ضرما ةقيقح نع ةاعدلا تعد
 . . عقاولا ةفيقح نع اعادخنا مهتدأز دق ةوعدلا ىقلت ىف رهامحللا ةسامحم

 تارنس ىق ديهشلا مامإلا لوح عمبلو ءةظوحلم ةسامحب ةوعدلا ريهامحلا تقلت
 ةيلاع ةبسن كلت «باہشلا نم ربثكلا مهيف رشبلا نم نوهلم بفصنب ردقي ام د ة3 و صم

 ءاًدويلم نيرشع نم لقأ ناك تقولا كلذ ىف هلك ىرصملا بعشلا دادعت نأ انردق اذإ
 لاغشنالا ىف نوركفي ال نيذلا «خويشلاو لافط"لاو ءاسنلا دادعتلا نم اندعيتسا اذإو
 !اةساسلا ىف رهي ديدج یاب نوح ري وأ ءةماعلا رومألا نم رمأ أب

 ةقثافلا هتردقو «ديهشلا ماسإلا هب عتمتي ناك ىذلا ىح ورلا ضيفلا نأ كش الو

 اهب تلبوق تلا ةضايفلآ ةسامأ-ا كلت ىف رثآ اهن ناك « سانلإ رعاشم ىف ریثأتلا ىلع
 نأ ءةبهولا كلت كل ال صخشل نكي ناك امو < سانلا نم ريبك روهمج نم ةرعدلا
 . ريصقلا تقولا اذه لثم ىف «رشبلا نم لئاهلا دشا اذه عمجي

 هجو ىلع تحمجت ءیش یآل ؛ریهاملا كلت یف رخآ بناج نم رظندلف نکلو
 ؟دیدح نأ
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 فلتخت ؛ةروئتم» ةقيرطب ءةيحورلا اهتعوج عيشي نم ريعامجلا كلت تدجو دقل

 قرطلا خياشم دنع مهتيناحور عابشإل ةماعلا اهيلإ اجلي ىتلا ركذلا تاقلح نع

 ءودج وغ ؛روثتلا ليدبلا نودغعفي مهنكلو اهنم تورش بوفقللا ناك ىتلاو « ةيفوصلا

 هثاذ تقولا یف ظفاحیو مهتیلاحور حبشی  رثؤملأ همالكو ديهشلا ماسلا صخش يغ

 اهلامأ ىيحي نم تدجوو , .روعشلا بلسي ىذلا ردنا ىف قرغي الف ؛ مهيعو ىلع
 لارزب سانلا تباسصأ يتلا ةداسلا ةسكتلا دعب ؛دوجولا ىلإ مالسإلا ةدوسع ىف
 ثولث تلح دق تناك تلا سندلا ناول نه اهب مشتری نم تدجوو . .ةفالخلا
 نأ نود كلذ لكو . . ةلضاشلا قالسلالاو ةعسيسفرلا لعملا ىلإ اهدريو ؛ممتجلا
 !عامتسالاو روضم-ا نم رثكأ دهل ا نم اول دبي الو ؛رطاخم ةيأل اوضرعتي

 ىف تدب نيس اهتاذ ةلوهسلاب تيهذ ةلوهسلا ذهب تءاج یتلآ ريهام جلا هله کلو
 اهعامشساو اهروقح نأ طق اهريدقت يف ناک امف ادعت ملو تبهذ !رطاخلأ رداوب قفألا

 , . رطاخملل اهسفن ضعت نأ دادعتسا يأ ةدعتسم تناك الو « رطاخم ةبأل اهض رهيس
 !ءیجملا یف ترکف آل و تءاج ام رمألا آدم نم هتعقوت وأ كلذ تفرع ولو

 هتفاط مهل بهرو : هنيص ىلع ممابر نيذلا الإ ديهشلا ماسلا لوح قبي مل
 . . یقپقخا هدهجو ةيقيقحا

 رداوپ لوأ ددع ترف یتلا ةدشاحل ا ريهامجلا هذه ءىجم ةوعذدلل اًبسك ناک له
 ؟قيوعشلا بابسأ دحأ ناك مآ « رطخا

 ام :ةفقو انه ايل نكلو . . ءادعألا لعف دودر ضرعتسن نيس رمألا اذه ىف رظنلس

 ؛ةينلا نسح مهو هلإ !؟ريهامجلا ىلإ ةركابلا ةرتفلا كلت ىف هجنت ةرعدلا لعج ىذلا
 اذإف ؛كولسلا داسق ىه مهدنع لدخلا ةطقن نأ دقتعيو «سانلا لاوحأب نظلا نسحي
 قيرط ىلع ريهام لا ذه ثتماقتساو ءةلكشملا تلحنا دقف رثا لرقلاب !رظعو

 دينجقلل ةحلاص تاماحخ ليلقلا ىف وأ ةرعدلل ةصلخم ادرج تحسبصأو «مالسإلا
 !درشنلا فدهلا وحن ةوعدلا مهب كرحتتف

 للا نأ دعب اميف مهل حضتا امك - رمألا دبع ىف ةوعدلا باحصأل حضتي مل
 اميف ةصاحو «ميهافملا ىلإ كلذك لصاإو هنكلو «كرلسلا داسف ىلع اروصشم سيل
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 ىلإ ةقيقحلا ليصرتل دهج ىلإ ةجاح ىف رمالا نآو « هلا ةعيرش ميكحشب قلعشي
 طق دق ةوعدلا تناك ام دعب نكلو . . دعب اميف كلذ حسضتا دقل . . ريهامجلا

 ةرثؤملا ةظعوماب _ ةاص اهنأ ساس ىلع ءةريهامسجل ا ىلإ هجرتلا ىف اطوش

 ةخاص تاماخ ليلقلا ىف وأ ءةرعدلل ةصلخم ادونج نوكت نأ ىفطاعلا نحشلاو
 (ةررصلا هدهب اهدشح-و ٠ ريهامخبا ىلإ هجوشلا اله ناك ام دعبو . .دينجلل

 دنع ةعقوشملا ريغو ةعق وتلا ىلعفلا دودو راثأ دق ء ةيسايسلا ةحاسلا ىلع اهب كرحتلاو
 . ءا دالا

 ةيمالسإ ةكر لا نوكت امنيحو ءةيلحملا تاطلسلا جعرنت ريهام ا كرحتت امدنع
 جاعزلا نوكي دقو . .دحاو نأ ىف ةيلاعلا تاطلسلاو ةيلحملا تاطلسلا جرت

 تاحفص أرقت نأ ىغبني هتقيقح ىلع رمألا اذه كردن ىكلو ادشأ ةيلاملا تاطئسلا

 . خيراتلآ نم

 ررهدت ىف ىمالسإلا ملاعلا لارحأ نأ اًيلج رهظ دق ناك «نيربححال! نيئرقلا یف
 اهاشخت ايوروأ تناك ىتلا ةينامشعلا ةلودلاف . . تالاجلا عيمج ىف رمتسم

 ىلع ودعت ةيرصيقلا ايسور تأدبو « صلقحيو لءاضتي اهنآطلس لحأ دق ءاهبهرتو
 دالب تدرمو «تايالولا نم هدقفت ام دادرتساأ رأ ءدرلا ميطتست نأ نود اهکالمآ

 ءىمالسإلا ملاعلا لخاد ىف تايلقألا تدرقتو  ةيبوروألا لودلا ضيرحتب ناقلبلا
 اهلارحأ نكت ملق ةيمالسإلا ةمألا امأ . .ثادحألا عقو تحت حنرتت ةلودلأ تأدبو

 ىلع قالغنالاو ؛رقفلاو لهم او بتاج لك نم اهب طيحي فلطتلاف ءاعوس لقأ
 ؟ريخأ تحنس دق ةص رفلا نأ ًابوروأ تأر ذثدنع . . ثادحألا ىلع دلبتلاو «سفنلا

 ملاعلا ىلع ءاليتسالل تططحنو ‹ثترمأتو تعمتجاف < ملقا اهودع ىلع ءاضقلل

 عم لحدو ؛؟رامعتسالاب» يمس اميف ةيبوروألا لودلل هعاضخإو ءهلك ىمالسإلا

 عاضرأ فأ حوضوب اهيف نيب افحصملا ةكرمم#» تاولعب ثالاقم ةلسلاس 144۸ ماع ديهشلا مامإلا اشن

 اذهو . عئارشلا نم اهريف نود لل ةعيرش مك نيس الإ ةيمالسإ نوكت ال اهنأو «ةيمالسإ تسيل ةمألا
 نم ةديدج اط رم ةيادب ناكر لوألا ةرعدلا ريس طخ ىف اشارو نكي مل ديدسللا اذهب ىئعلل
 ريأربف ىف ديهشلا مامإلا ليتغأ مث «نيطسلف برح مايق بيسب تققوث ةلسلسلا هذه نكلو .هيجوتلا
 . ددا هاجت هعابثآ بعوتسپ نآ لب ۱۹٤۹ ۀلس
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 اهباسخ ططخت تناك ىلإ ةيلاعلا ةيدوهبلا وه «ديدج رصتع ةيبيلصلا ابوروآ

 یف یدوهی نطو ءاشنإ لجآ نم ءةيبيلصلا عم لماک نواعت یق نکلو ء صا ا

 ؛ نيطسلف ىف مهل نطو ةماقإب دوهيلا بلاطم ديم ادبع ناطلسلا ضفر دعبو
 طبطختلا راصف « ةبلاعلا ةيبيلصلا حلاصم عم ةيلاعلا ةيدرهيلا حلاصم امام تدحتا

 ناكو . . فالطلآ ةياهن ىف ةصالا هتحلصم قيقحمتل ىعسي قيرف لك ناک نإو ادحاو

 ؛ ةيئويهصلا ةيببلصلل ةبسنلاب ارسم هذيفنت ناكو ۰ ا لک یف اکسس ایلیا

 ىف اهب هلا اهاصوأ ىتلا ةيمالسإلا اهتيزعو «ىمالسإلا اهيعول ةمألا نادقف

 : نارمع لآ) نيبو مدن نإ نكولعألا معنأو اونرحت الر اودهت الو : ىلاعت لوق
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 نإ دعب .مالسإلا ةبراحسم ىف ءاذعألا اهمدختسا يتلا ةحلسألا رطخأ ناكو

 جور لق هفده ناك ىذلاإ ؛ىركفلا وزغلا وه -ايسايسو ايركسع رمألا مهل بتتسا
 «برلقلا لاد ةديقعلا نمكم ىلع ءاضقلاأب «ىنويهصلا ىبيلصلا ورغلل ةعواقلا

 ةبذعتسم اهيلإ ةعفدنم نكت مل نإ ءاهب ةيضأر برخلل ةيدوبعلا لبقتت لايجأ جيرختو
 !ةاجنلا قيرط ىف ةهجتم اهنأ ءاهفلظب اهفتح- ىلإ ىعست ىهو  ةناظ ءاهايإ

 نم ظقيتست دق ةيمالسإلا ةمآلا بوعش نآ ةينويهصلا ةيبيلصلا ىلع فخي ملو
 تبثرف «لالقتسالا ىلإ ىعستو «برغلل ةلذملا ةيعبتلا ضفرتو «موي تاذ اهتوفغ
 اهب قلعت تاماعز ءاشنإو ؛ةيمرقو ةينطو تاعاجتا رذبب «كلثلك رمألا اذهل اهسفن
 وأ ىغا ههيجوتو «رامحتسألا نيع ىلع ةعونصم ىهو «اهلوح قلحتتو ريهامجلا
 ةروثلا تناك «رامعتسالا دض ةروث نم برقا هاشخيي ام ثدح- اس أذإ ىتح < رهاظلأ

 هیاع تیوق تإ -یرکسعلا لالقتسالاب بئاطت .فادهألا ةدودحسم بلاطلا ةدودحيم
 ىركفلا لالقعسالا ىف ركفت نأ نود ۔ لقال ىلع ارهاظ ۔ یسایسلاو یرکسعلا وآ
 ةمظنألا لالخ نم ءرمألا عقاو ىف ةمقاق برغلل ةيعبتلا لظتف « ىحورلاو ىفاقشلاو
 اا برطتو قفصت ًاهتافغ ىف ريهام إو ء ؟ةيررحتلا تاروثلا#و « ةيموقلاو ةينطولا

 . تايحرسملا نم اهيرظان مامإ ضرع
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 لحب هعنل يعستو ءةينوهصلاو ةيبيلصلا ءاشخت ىذلا ناك دقل راصعخاب

 ىف ءاقتلا الو ءاهعم مھافت ال یتا یھ هذهف <« ةيماالسإ ةوحص ثنودح وه ء لئاسولا

 :مهااصم ىلع اهرطخ ىدم اديج ءادعألا فرعي ىتلاو . . قيرطلا فصتتم

 ١١(. :ةرقبلا) معانا نوفرغي امك ةنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذلا ل

 ىبيلصلا ملاعلا ناك «ديسهشلا مامإلا دي ىلع ةيمالسإلا ةك رسل ا تأدب نيحو

 بتک .اهتررطخ یدم ىلع فرعتپ نآ لراحیو ء«رهاظ سجوتب اهیقري ینویهصلاو
 يم ةيبيلصلل ىفاقثلا تارابختسالا زاهج مه نوق رشتسملاو بج ىناطيربلا قرشتسملا

 Modem Trends ماîلسإلا ىف ةشيدا تاهابقالا# :ناونحب اباعك بتك ۔ ةينویهصلا

 لامج ةكرح نع هيف ثدحشي م۱۹۳ ماع یلوألا هتعبط ترهظ « 1 ا
 دحأ ىف بقع هنكلو «ةرهاظ ةسامحب اهحدحيو ؛هدبع دمحم و ىناخفألا نيدلا
 ةعامج ىمست ةديدج ةعامج كلذ دعب ترهظ# : ىتآلا بيق عتلاب باتکلا شماوه

 مکا ارا قباسلا نمو ءاتبلا نسح يمسي لجر اهمعزتي ؛نيملسلا ناوخإلا
 .1 ةصاخ ةروطخ تإذ اهنأ رهاظلا نم ناك نإو + ةعامعلأ هله ىلع

 تاذ ةعاملأ هذه روغ ريس ىف ةيقرلاو ؛سجرتلا ىدم قيلعتلا اذه ىف حضاوو
 !ةصاخلا ةروطخللا

 املك ةينويهسلا ةيبيلصلا رظن ىف لالا ةعيبطب ديارتت ةصافما ةروطخلا تناك
 ممجتيو مالسإلا مساب كرست ىتلا ءةديدجلا ةوعدلا لوح ةفعلملا رمامخلا تديازت

 ام دعب تلبث نكت مل ةينويهصلا ةيبيلصلا نكلو . . مالسإلا مساب اهلوح سالا
 :ةرعدلل دونج دأاذعإ .ةروطخإ ةياغ ريطحت دادعإ نم «ةعامدلبا لخأد يف ىرجي

 !مالسإلا لیس یف اوتو نآ نپدعتسم

 رجفنت نأ نكي مقوم رطح یف ترجفناو ء۸٤۱۹ ماع ترجفنا ةلبنقلا كلو
 ءاشنإل دادعإلا ةظخم ىف ءنيطسلف ىف : هيف رجغتل نأ نكي دعوم رطح يفو ءهيف
 .ةيدوهيلا ةلودلإ

 ىف ةوعدلا باحصأ هردق امن ريثكب رطحأو ؛ريثكب مظعأ راجفنالا رد ناکو

 . . نیا كلذ
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 نوفرعيو «مالسإال ةينويهصلا ةيبيلصلا ةوادع نوفرعي ةوعدلأ باحصأ نوك امأ

 حضوأ رمآف ؛ هيلإ ساللا ةدوعل اهتيعاركو هيلع ءاضقلا ىف اهتبغرو «ءهلماهسجوت

 بناتك یف ارقي نآ ملسم ئرما بسحبف . ماسلا سح تایهدب نم هنأل ؛رکذی نآ نم
 : تایگلا هذه هللا

 اإ ۰ :ةرقيلا) مهتم عب نح نئراصشلا الو دوبل كع رت نآو $
 :نارمع لآ . ( اهب ارزش ةع مکی نو | مهس ةت مکسسسمت

(4Y4 :ةدنالا) اركرشأ نيذلاو دوهيلا اونمآ نيدلل ةوادص سائلا ههأ دج ( . 

 نم مهسا دص نم ادسح اراک مناع دعب نم مکنودر وا باتکلا لام ریدک دو ل
 14 : ةرقيلا) 4 ىلا مهل نيبت ام دعب

 . .لوزت نل اهنآو ةمئاق ةوادعلا هذه نأ ملعيل « هللا بانك يف كلذ ارقي نأ هبسحب

 نم هحقوسعو «ديكلا كلذ ليصافتو «اهديك رادقمو ةوادعلأ هذه ىدم كاردإ امآ

 ريدقت نأ ثادحألا رجم نم رهظي ىذلاو . , فلتخم رح رمأف «ةمئاقلا ةظسللا

 . .ةيفاكلا ةجردلاب اقيقد نكي مل هلك كلذ

 ءىش لک پٹر دق ۔اھتاناکمإ لکب ةیہیلصلا هنواعت ۔ یدرھیلا طیطختلا ناک دل

 سضورعلا ديم اديع ضفر ذئمف . ةيدوهيلا ةلودلا ةماقإل اديه ءلابلا ىلع رطخي
 ةيصخش ةوشر نم «نيطسلق ىف درهيلل نطو ةماقإب حامسلا لباقم ةيرغملا ةيدوهيلا

 أاهتق و لخم) ةييهذلا ةيتيلرتسالا تاهيلحلا نم نييالم ةسسح اهرادقم صال ا هبي

 نعاهقكل اسنرفو ايناطيربو ايسور ىدل لن دتلاب دعولاو .(ةماخضلا ةغلأب ةورل

 لجألا ةليوط ضورقب دعولاو ء(ةيسايسلا ةلودلا ةلكشم ىهو) تايقألا ةرأثإ
 . ,(ةلردلل ةيداصصالا ةلكشملا ىهو) ؛تريدلاب لقتل ىتامدعلا داصدقالأا شاعت

 مسرو دقف «تقولا تاذ ىف ةموغللاو «ةيرغملا ضورحلا هذه ديمحلادبع ضفر ذنم
 لزتره ورق امك ةنس نوسمحا اهرادقم « لجألا ةليوط ةسايس ىلع مهططخمم دوهيث
 .م 1۸۹۷ ماع ءارسيوسب لاب ةنيدم ىف هماقأ ىذلا ىنوپهصلا هرتؤم یف

 لاتقل ةيبيلصلا ابوروأ عيمجتل « ىلرألا ةيلاعلا برا !وبترو « ديم ادبع اولزع
 ةكرث اومسق مث «(ضيرملا لج رلا# اهنومسي اونأكو ءاهيلع ءاضقلاو ةينامثعلا ةلودلا
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 ىتحو) لشموي دوهيلا ىتقيدص اسنرفو ايناطيرب نيب ء هيلع ءاضقلا دعي ضيرلا لجرلا

 ىلإ لدثموي «! رسا ملاحلا» ةميعز ايناطيرب نم لقثلا زكرم ريخت عم « لاما ةعيبطب نآآلا
 بادعنالا تحت -.لہقلا عارصلا ناديم ۔ نيطسلف اولعجو «(ةيلاخلا هتميعز اكيرسأ

 ةموكح نإ : لاق ىذلا ررفلب حيرصت لظ ىف ةلودلا ةساقإل ديهمدلل «ىئاطيربلا

 . . نيطسلف ىف دوهيلل ىعوق نطو ةماقإ ىلإ () فطعلا نيعب رظنت ةكلملا ةلالج

 تاليود ىلإ نيطسلفب ةطيحلا دالبلا مسق لب ؛ءاذهب ركاملا طيطخسلا فكي ملو
 ملاع الو ةسايسلا ملاع الو بردا ملاع ىف اهل تزو ال «ةذبانتم ةيداعخم ةفيعض

 تاعزن نع ًالضفو <« ضعيو اهضعي نيب دودا تاعازت نع ًالفف ءداصشقالا

 . ضعبو اهضعب نيب قرفت ىتلآ ةيموقلاو ةيطولا

 اهجوت هجرت اذإ ةرطحل ةقاط ةآ لك ىف بابشلاف ءاذهب ركاملا ديكلا فضتكي ملو

 ؛رمآ ىأ ىف دحل ا نع لئاسولا لكب هفرص ىغبنيف «رابكلا رومألا نس رمأل اناج

 كلذل . . ادعألا تاططخسم ىلع اهيف دجلا نم ىشخمي ىتلا رومألا ىف ةصاخو

 رومألا فسافسب مشهي هلعج ىذلا <« مييمشلا لئاسرو لك باشلا ىلع تطاس

 رومألا يلاعم بحب هللا نإ : شف هللا لوسر لاق دقو ءاهيلاعم نع فريو

 نکي ملو ءحرسملاو ةعاذإلاو امديسلا هيلع تطلس . ,؟ «اهفقاسقس هریو

 ىوتسم ىلع ؛ةركلا نونجا دعب !ونب دق دوهيلا تاك الو دعب رهظ دق نويزفلتلا

 مهيضسب تاثبلاو دالوألا لغشتعل ءةةآرملا ريرح» ةيضقت هيلع طلسو «(هلك ملاعلا

 . . كلذ دسب ةئيرب ريغ تاقالع ىلإ لوت ةلوأ «! ةعيربف تافالع ىف ضعبب

 ىف جريل ءهتامامتحأو هدهجو هتقو للكأت ةيبرخا ةسايسلا تابصعت هيلع طلسو

 نود ةغاتخلا برغلا سرادم نيب ام ؛ةفاقثلا» تابصعتو < ىقيقح ء يش ریخب ةیاھنلا

 ىغا ادع نيبو ٠ كتو ةينغلا هذه نيپ ام : !شلا# تابصعتو < یتاذ یٹاقٹ ليم

 !تاهاعت اهلکو ؛كاذو

 هيف نلعأ ىذلا « لزتره رمت وم نم طبضلاب ةنس نيمسح دعب «ددحلا دعوا یف مش

 بورصا ثماقو ةلودلا تنلعأ اماسع نيسم لالخ ةلردلا ءاشئإ ةرورسض

 )١( ریبکلا مجسما ىف ىتاربطلا ءاور .
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 امك دحل ا ىلإ اهتم رذهلإ ىلإ برق ةغيرطب : ةيبرعلا شويلا اهتضاحل ىلا ةيحرسلا
 فقع ةرسيو ةن شوريا تكر تو ءةدسافلا ةحلسألا تاقفصو « تانايفلإ تماق
 !فارطألا عيمج نيب ًاًفلس هيلع قتلا ميسقتلا طح دنع ةياهنلا ىف

 تثدسأو « ةلبقلا ترجفتا «ودعلا تاططخمل ةبسنلاب ةظح جرح يقو ءاتهو

 . . عبرا اهيود

 اهتفشتكاو ءمهتابقح دوهيلا فشتكاو ةكرعملا ةحساس نوملسملا نويئادفلا لخد
 . . ةيلاعلا ةيبيل سلا مهعم

 تناك !هلک ماعلا یوتسم ىلع اعیرم اھپود ناک مکو «ةريطحن ةلبنقلا تنا مک
 . .ًاهباحصأ اهردق اع ريثكب رطح

 ةفلتخمم ةيعون مهنأ روغلا ىلع اوفرع «نييمالسإلا نييئادغلاب دوهيلا مدطصا نيح-
 باحصأ مهن . . ةيحرسملا برملا ىف امرود بعلتل تءاج تلا شويلا كلت نع

 نم اوتوميلو «مهتديقع لجأ نم !ولتاقيل !وءاجو ٠ مهتديقع نم عفادب اوءاج ةديقع
 ىف لبق نم اهوفرع ىتلإ ةنيعلا تاذ . . هللا ليبس ىف مهحأورآب ءایخسمآ «ءاهلجآ
 . خيراعلا

 نكه رشبلا نم ةنيملا هذ نأ طق نوروصحي اوناک امف ؛مهلمڏآو رمألا مهجعزأو

 ةلمضسإ مايآ نم ىركفلا وزغلا اهيف ىلمسع ىتلا ةصاحخ رص نمو . .دوعت نأ

 رصسم) راعش تس ءاهتبورع نم تح اهج رخي لب ءاهتید نم اھجرخپل ءةيسئرفلا
 ناكو . .مالسإال الو ةبورعلل هيف لاجم ال هنأ هئاوطأ ىف ىنعي ىذلا ء(نييرصملل
 (دسلا ثر ربكأ هللا) ةحيص نأ مهب رمآألا لصو دقف ؛روصتلا قوف «اذاح مهجاعزنا
 . .ةاجنلت اًبلط نورفیو «مهتریخذو مهنؤمو مهعقاوم نوکر یف ؛مهعزفت تناک

 موسرملااهعسوت نع ًالضف -ليئارسإل مايق ال هنأ امامت مهسح- ىف حضو ذعذتع
 ةكرأا ىلع ءاضقلا نم دبال هثأو . .ةيح ةيمالسإلا ةكر سا تيقب اذإ  ليقتسملا ىف

 رماوأ تردصو . ءاشت امك عسوتتو «رةتستو نمأتو ء ليتارسإ شيعتل ةيمالسإلا
 تلاوتو ءاهدئاق لف مث ءنيملسملا ناوحخإلا ةعامج لحب ةيلويهصلا ةيبيلصلا
 . ثادحألا
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 . .ريثكب اعف وتم ناك اغ فعآ ء ةفيلع ةروصب ةكر لا تلج وع دقل

 بسح كلذف ءىذألا نم ةمالسلا اهل عقوتي ةرعدلاب نيمئاقلا نم دحأ نكي مل
 اذه ىلإ ىذألا لصي نآ عقوتي نكي مل ادحأ نكلو « ليحتسملا مكح- ىف ةيراحلا ةئسلا

 عراشلا يف ةعامج ا دئأق ىلع صاصرلا قلطي نأ . . لعفلاب عقو ىذلا ىشحولا دملا

 ةلودلا رمأب تولا ىتح فزديل هفاعسإ] تايفشتسملا ضفرت مث ؛ راهنلا ضو ىف

 اهدع بفعت ةيشحوب نوجسلا ىف !وبذصسيف بابشلا نم فولأ ليو ءاهريبدتو

 , ثدحي نأ لیخعي دحأ نکی ملو ءنابسل۔ا یف نکی مل كلذ لک . .شوحولا

 امهم ءاهتيشحو ةيرشبلا شوح-ولا كلتل رربي نأ نك لاخلا ةعيبطب ءىش الو

 ام وأ ةنتفلا ىلع ءاضقلا وأ «نمألا ىلع ةظفاحملا ىوعدب اهمثارج رتست نأ تلواح

 هللا مهیفوب ظةمايقلا مويو ءایئدلا یف ایش رتست ال تلا :يرواصدلا نم كلذ هاش

 ٠١(. : رونا  نيبملا قحا وه هللا نأ نرمي قحا مهتيد

 اهنإ مآ حيحص جهنم ىلع ريست ةكرا تناك له ءرحأ بناج نم لآسئ اتکلو

 ؟ناوألا لبق اهتکرح یف تلجعت

 ایأر دشف . . رحآ اكس تكلس اهنآ ول نداھتس تناک ةک رسا نأ دحآ نبسحپ الو

 هلا مكحي یتح اوربصپ نآ مالسلا هيلع بیعش مهیلع ضرع نوح الملا در ناک فیک

 ٰیشح اوربصاف !رنمزپ م ةفتاطو هب تلسرأ يدئاب اوتمآ مكن ةفئاط ناک إو ل : : مهني

 كنج رضدل موف نم !وربكتسا نيذلا الملا لاق (») نيمكالا ريَ وعو اتنيب هللا مكحي

 AA AY. :فارعألإ)

 ربت وأ اهندايت نأ الو ءهلنآ ال] هلإ ال ةوعد ةيلهاح ا قيطت نأ نك ال !الك

 .اهیلع

 ىذآلا نم وجنتس تئاک حصص جهلم ىلع تماقتسا ول ةكرللا نإ :لوقن السلو

 لوسر احابر ىلا ىلوألا ةعامل لا نإف « لتفلاو بيذعتلا دح ىلإ لسي نأ نكي ىذلإ

 ناک ذإ هيلع ریست نأ ةكر م نکی جهنم معا ىلع تراسو «هنیع یلع مشر هلا
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 ىذلا ىذألا نم ملست مل ءةوطخب ةوطخ اههيجوت ىلوتي ىذلا وه ىتابرلا ىح ولا
 جهلا ىلع ريسلا سيلف . . لتقلاو عيوجتلاو ديرشدلاو بيذعلا دحس ىلإ للصو

 نم بولطم وه اغإ !ةرعدلاب نيمئاقلا صاخشألا ةيامح لجأ نم اًبولطم حيحسملا
 هچرلا ىلع اهعلاسر یدوتو «ةلماك اهرامٹ یتؤت نأ لجآ نم اھتاذ ةوعدلا لجأ

 . لمكألا

 ساس ىلع ةبلصلا اهتدعاق ءانب لمكتست الو ءةفيلع ةلجاعم ةكرخا تلج وع

 اولمتحيو « كلا ليبس ىف أوتو لآ نيدستسم نيصلخم نيیئادف تجرح دقل . . نیتم

 يف ةوحلأ مهيب طبرت اًموق تج رو . . هلا ىلإ ةرعدلا لجأ نم ةعاجش ىف ىذألا
 مهنأل «لماعتلا ىفيظن اًموق تجرح . . مدلا ةطبار مهدنع قوشت لب لدعت ء هللا
 تافص اهلكو . . ديلا لذب ىلع دلجو ةيباجيأ مهيف اًموق تجرحو . . هللا نوفاخي
 ةدعأقلا ءانيل اهدحو ىفكت الو ءىش لک تسیل اھلکلو «ةدعأقلا ىف ةبولطس ةبيط

 . هلل مهسفنآ نورلتيو « هلل نورهطتي دارفآ درجم اوسي مهنإ . . ةبولطملا

 «قسفلاإو نارهلا نم هيف ةعقاو يه ام اهرسأب ةمأ لقدت نأ ديرت . . ةوصد مهتأ
 . ريثكلا ريشكلا بلطعي رمأ الهر « هللا قيرط نع اهدعب بسب

 ابولطم ناك ام اهنم ءاوس «مداقلا لصفلا ىف ةبولطملا ةيبرشلا نع ملكتتسو
 بابسأ سردن انه انکلو . .ةومدلا اهب كرححت ىتلا ريهامجلل وأ «ةبلصلا ةدعاقلل
 . هيلع تبترٹ یتلا راثآالاو « لجعتلا

 ءةدعاقلا ءانب لامكتسا لبق یریهامحلا اههج وٿ یف ةكرخا ترمس! دشا

 ىف تاطلسلا عم مادصلاو «يىمالسإلا اهيعو لامكتسأ لبق ريهامفباب كرحتلاو
 رمتسما . .ريثك ىف ةوعدلا مدخت ال جئاقن كلذ ىلع بترتو . . ةئفاكتم ريغ كراعم

 اياضق نم اهب طلتحا ام لعفب ءداز هنإ : لقل مل نإ هللا ال] هلإ ال ةيضق لوح شبغلا
  لقالا ىلع ةاعدلا - سالا بوق ىف لصاتت نأ لبق «ةيعامشجإو ةيداصتقاو ةيسايس

 ايندلا ةالإ ىف اهيلع بترتي امع رظنلا فرصب ءالوأ هلل ةصلادا-ا ةيدوبعلا اهنآ ىلع

 ءىجي نرح اهلك اياضقلا هذه نوكث مث . . ةيعامتجاوأ ةيداصتقا وأ ةيسايس جيثأتن نم
 الو ءاهل ةيزاوس الو ءاهنع ةلصشنم ال اهب ةطبترمو < هللا الإ هلإ ال نس ةعبان اهرود
 . اهيفع ةمدشم
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 اهيصعو لمكتست نأ لبق ريهام اب كربلا ىف لجعدلا نأ انه ىس الو

 باإزحآلا حعزأ دق ءىمالسإ ىعو اهدنع نوكتي نإ لبق : لقن مل نإ «يمالسإلا
 ةكرحلل مضنتو اهيدي نيب نم برستت ىتلآ ؟اهريهامج» ىلع ةبناملعلا تانايكلاو
 دحق ةروص ىف : ليصألا اهقيرط نع ةيمالسإلا ةكرحلا حردشست تشفقوف ءةيمالسإلا

 اهومعزتو «انم ةيعرشلا اهب أوعردتل اهب نودانت ىتلا مكجمارب نيأ انورأ : هب اههجاوت
 ىلع اهب درت جمارب نع ثحہت ةيسالسإلا ةكرحلا تعفدنا مث نمو ؟مكسفنأل

 . هلا الإ هلإ ال ةيضق < ىلوألا اهتيضق ريرحت نع كلذ اهغرصيل «ىدحسلا

 اهباحصأ سح ىف طبترت ال ۔تاذلاب نيوكتلا ةلحرم ىف هلا لإ هلإ ال ةيضق نإ
 ةايحلا ىف اهرلع بترتت ىتلا جئاتنلاب طابترا ىأ «حيحصلا جهنملا ىلع نوبرتي نيذلا
 ةءانهئا الو ء ةيداصعغقالا ةرفولأ الو «ىسايسلا رارقتسلا الرو «ناطلسلا ال ءايندلا

 نوكي دغ امنإ ؛ايندلا ةايلا ىف هلك كلذ نم ءىش اهيلع بترتي ال دق . . ةيعامتجالا
 لتشلا مهبيصن ناكف اولمآ نيذلا نوعرف ةرحس ريصم وه اهباصصأ ريصم
 رانلاب قرا مهبيصن ناكف اونمآ نيذلا ءدودخألا باحصأ ريصم وأ « بلصلاو
 هب تیضر یذلا مهبیصن ناکو «محدْنَي نل الم اوناک ام . . مهيأ ةركب نع ءايحأ

 . راهنآلا اهتمت نم یر ندع تانجو ؛ هللا ناوضر وه مهسا

 نأ لبق ريهام با كلتب كرحدلا ىف لجعتلاو « ريهامجلا عيمجت ىف لجعتلا نكلو
 شبغلا اذه ىلإ ىدآ ىذلا ره ءاهجضن اهتاذ ةدعاقلا لمكتست نآ لبق لہ «جضنت

 وه هقيبطت نأ مالسإلا ىلإ ةوعدلا دامع حيصأو ؛ةيساسألا ةيضقلا لوح ديارعملا

 اهنم ىئامي يتلا ؛ةيداصتقأالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا لكاشملا ميمج لحيس يذلا
 ىذا ىدحشلا هجا وت ىلا ةهةيامعلا ميماربلا» نع ثحسلا یلاشلابو ؛مويلأ ساتلا

 !تویئامدعلإ همدي

 اهب لفكتلا وه ىلاعتو هناحسس هللا ؛ةيئابر ةقيقح ءلالا وه مالسأإلا نوكو

 مهيلع اعف !وقتاو ارثمآ ئرقلا لهأ نأ رو 3 : قحا هدعوو ءاهب دعاولا وهو ءهسفاب

 درج ققحتیس لح! اذ نأ ام . .(41:فارعألا) 4 ضرألاو ءامسلا ن تاکرب

 متابقو نم الو هللا باك نم هل لید ال رماف <« مکا ىلإ نییسالسإلا لوصو
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 «ةطلسلا مهيلوت دعب داملا فظشلا نم تارنس توملسلا شاع دقف «خيراشلا
 ىضر رمع مايآ ىتح رمتساو « هللا لزنأ ا مكحت ىتلإ ةيمالسإلا ةلودلا مهسيسأتو
 ؛تونموم مهنأل ءاهلك تاةشملا ىلعو فظشلا ىلع نورباسم ساللاو « هلع هللا

 نم ءىش ىلإ نورظنب الو ةرحآلا نوجري مهنألو ؛ةوعدلل مهسفنآ اورذن مهنألو
 ‹نكمتتو ضرألا ىف خسرت نأ ةوعدلا ذهل ققح ىذلا وه اذهو ءايندلا ةايحلا حاتم
 . قافلا یف دتقو

 .ةطلسلا مالسإلا ملست اذإ مهنآب ريهامجلا ىرغأ دق م هللا لوسر ناک ولو

 شيعلا فظش ىلع !وربص ام « ميعللا ىف نولفريو ؛ةيضرألا مهلكاشم لك نرلحيس
 فلت تناك الو « تاونس كلذ دعب رمتسماو ءةيمالسإلا ةلودلا سيسأت الت ىذلا
 ضحمدت مل نيذلا سائلا مهول نيحو . ضرألا هجو تريغ ىتلا ةرهايلا ةكرمسا
 ىف مهلكاشم لك نولحيس ةطلسلا نوملسلا ملست اذإ مهنأب . هللا الإ هلإ الل مهبولق
 دادزت لب لغ ال لکاشملاو تاونس مکا یف نویسالسإلا رمتسی مث ؛ةظحيللاو وتلا

 مل نیذلآ : سائلا ربصيس لهف <« برا ىف ةينويهصلا ةيبيلصلا دآدعشأ ةجعرعن ةذح

 كوربصيس له ؟ةيريندلآ حملاصملا باب نم لب هلل ةصلا-! ةيد وعلا باپ نم !ولخ دپ

 < هللا دنع ردقملا هنآوأ ىف هلإ دعو ققحتي يت ءرملإ داهل إو نامرحلاو فظشلا ىلع
 هلجأ نم اولدأو ءهلجأ نم اوءاج ام مهل ققحي مل ىذلا مكا ىلع نويلقنيس مآ
 أ ؟باخعنالا ییداص یف مهتا وصأب

 بجأو «مهقلاح وحن دابعلا بجأو نايبل «ءىش لك لبقو الرأ ةوعدلا نوكت اإ
 ىلع بت رتی امص رظنلا فرب أ دنع نم ءاج اہ مارتلالأو ء هلل ةصلاخأ ةيدوبعلأ

 وه اممإ « ضرألا باسحب ةراسح وأ بسك نم ءايندلا ةايلا ىف ء هلل ةدابعلا صالحا
 فالختسالا اهل ققسي نأ ةصاخب ةمألا هله دعو هللا نأ نايب عم ٠ یو رح آلا مازحا
 دپ دسر ولید ن :عښار طرت نکو یاد رفا ی نیا یکتا

 . باخ تنالا قيدانص ىلإ اربهذي نإ درج ال ةدابعلا هل ارصلخيو كي
 میم اونمآ نيذلا هللا دعو ) : ةطاسلا رار مث « تاوصألا ةيباغأ ىلع اولاصحيو
 ل نتكميأو مهلبف نم نيدلا فلسا امك ضرألا يف مهتقلختسيل تاحلامملا !ولمعو
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 ( انه يب نوک رغ ډ ينو تا موو دنن مهل م یتا يدل د
 .(۵6: روتلا)

 نلو « ساسألا اذه ىلع نوکت نیس دیدش ءطب یف یضمدس ةرعدلا نأ كش الو

 نيكمشلا ادب دق نوكي دثدنع نكلو ؛ريصقلا نمزلا ىف ةرفوب ريهامجلا ممجبدت

 هللاوإب : هلا ردق ققحتيو «ةينابرلا اسلا بجومو «ىنابرلا حهنملا بج ومب حيحصلا
 ۲١(. :فسوي) 4 وملعب ال سالا رثكأ نكلو هرمأ لع بلاغ
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 ىف ةكر خا لاصق ضعحب تلد نوح : نينثا نيبناج نم یرحآ ةرم شبغخلا داز مث
 !بارنلإ سلاجم ىرخأ لئاصف تلخد نحو « ةطلسلا عم ةيومد تاعارص

 لماوع ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيمالسإلا ةكرا نم ةينويهصلا ةيبياصلا جاعزنا ىدأ دق
 نكلو « هليصفت لاجم انه سيل « ةيلاعلا ةسايسلا ىف داح- ريغت ىلإ « ةيحاصم ىرحأ
 .هنم يمالسالا ملاعلا صخي اع ىلإ ةعيرس ةراشإ نم دبال

 ہ 1۹۳۹) ةیتاثلا یربكلا برما نم نیتکهنم اسنرفو اپناطیرب تجر قل

 ؛رکذپ ءیش برحل ا رامد نم اهبصی مل ةلماک اهتیفاعب اکیرمآ تجرح امنیب ٥
 ذوفتلا درطت نآو ؛؟رحل + ملاعلاق يمسي ناك ام معزحت نأ اكيرمآ كلذ ىرغأو

 ةليمع تاماعز ذي ىلع هلحم یه لمت و ءهترطیس نکامآ نم یسنرشلاو یناطیرہلا
 ةرهأق اهنأ ىلع ريهام ا رن ىف روصتء «ةفئازلا تال وطبلا اهيلع ىفضت ؛اكيرمألأ

 تاب اجر یتلا ةيعللا هله نكتو . .هرورش نم بوعشلا ةصلخمو ءرأامعشسألا

 مم ةيبيلصلا هيف تأطاوت «یغح رحآ فده اھل ناک برسا جئاشت مم ةيقطنم

 ةفصب ةييرعلا ةقطنلا ىف ةيمالسإلا تاكرتلا برض وهو ءاعم هاتيترو «ةينويهصلا
 ىق حسوتتو ؛نكمتتو رقتست ىكل اهل ةصرفلا ةساتإو ء ليثارسإ نيمأتل « ةصاح
 اهيف لتق ىلإ ىلوآلا ةبرضلا نآ نم ًاحضاو أدب ام دعب «ءاشت امك ةيمالسإلا ضرألا

 اهنأك تناك لب « ةيضاق نكت مل «بابشلا نم بدع نم اهيف بذعو «ديهشلا مامإللا
 . قافلا یف اعسوتو الاعتشا اهداز «ةكرحلل داز
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 نم مهلك اوریتحا . .ةبانعب نوبولطلا ءامعزلا ريتحا « فدهلا اذه لجأ نمو

 مهيف رفاوتت نأ دبالف «ةريطخلا ةمهملا هلهل نيلاص ركسعلا لك سيلو !ركسملا

 ةوسقو ءةطلسلا كونج :تافاضإ ةيأب اهدعب سأب الو «ةيسيئر ةلالث طورش
 لامك. مهدنع دمتعملا لوألا جذومدلل ءاذتحا . .مالسإللا ةيهأركو «بلقلا
 !كروتاتآ

 ةكر لا برضل اًيتاقلت هجتيسف ؛نيعم صخش ىف تافصلا هله دجوت نحو
 اغإو ءةفداصملل كردت رومألا نكت ملف كلذ عمو !بولطملا فنعلابو « ةيمالسإلا

 لاهتداقو اهتامعز لعقو ٠ ةيمالسإلا تاكرحأب عاقيوال ربدتو سردت تناك
 . .نادبألا اهل رعشفت ةيشح ولا نم ناولأب مهبيذعتو ءاهبابش نم فولألا لاقتعاو
 نكي ركسعلا عمق «نييندملا نم ال ركسعلا نم مهرايتحا نم ۲! ةمكحأا# وديت انهو
 فنعو ءةيركسسلا مكاحلملاو ءةيركسسعلا ماكحاألا «هريرقو ءىش لك يوس
 ىف ةأرحل ا كلت مهل نوكت نلف نويندم اوناك ول امأ . .تاءارجإلا ةمارصو «شطبلا
 باهرا كلذ الر فعلا كلذ الو «ماقتنالا ىف ةرقلإ كلث الو «مارجإلا

 نکي الو «ةطلسلا هيف ركسعلا ىلوت دلب لك ىف نيملسملل ماقث حياذلا تضمو

 تفرعو ءریبدٹو طيطختو دصق نع ناك !لاحلا ةعيبطب ةفداصلاب كلذ توكي نأ
 مكاحس نم ناك ام الإ خيراتلا ىف اهل ليشم ال ىشحرلا بيذعتلا نم الاكشأ ةقطنلا
 تئاوتو . .مالسإلا ىلع لماكلا ءاضقلا اهفده ناك ىلا «سلدنألا ىف شيتغتلا
 تمیقأ دق نوکت یتح۔ روهش ةعضب اتايحأو -تاونس عضب رمت امض «تابرصضلا
 اهل صقرتو ء هلك ملاعلا ىف اهؤادصا ب واچ تت ‹كانه ةحيبأس وأ اته ةعييلبم

 ىتلا ةمهلا ءادأ ىف (دالوألا) حاجب ارورس اهيديأ كرفتو ءابرط ةينويهسصلا ةيبيلصلا
 اموءرلا (مألا) اهب مهتفلك

 -ناداضتم لب - نافلتخم ۔ةک راسا فوفص یت نارایت ملؤملا عضولا اذه نع دلوتو
 باهرإ نم ركسعلا هب موقيام هزضشسا ىذلا بابشلا رايت امهدحأ هاچ یف

 عئاقولا نم اعر یش و اهر یخو ۵-۲۹۶۵ ةحيبلم لجأ نم رماتلادعل ۲ةيشنلا# ثداح ريد ام (1)
 .تادسألاو
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 ةحلسملا ةمواشأا نأ هم اظ «فنعلاب فثعلا ىلع درا نم ديال هنآررقف « ىیشحو

 رييغت ىلإ مهتدأس رطضت وأ_مهرطضتو «ركسعلا قلع ىلع ةياهنلا ىف يضقتس
 قيرط !وراتاف «تايرضلا ىلاوت مهكهنأ نيدلا خويشلا رايت رحنآلاو . . بولسألا
 لاپ ال یکل ؛؛ةيطارقيدلا ةبعث ىف لوعخدلا اوررفو ءنكم دح ىصقأ ىلإ ةئاسأا
 لوح شبغلا نم ديزم ىف اًببس ناك نيرايشلا الكو . . فنعلا راصنأ نم مهثإ مهنع
 . هلأ الإ هلإ ا ةيضق

 انه نحدف هکلسم ریربتل قیر لگ اھمدقی یتلا تارریملا نع رظنلا فرصصبو
 تفاضأ ىتلاو ءهدبلا لدم ةكرخا ىف لجعشلا نع تمن ىلا راثآلا نع تدشن
 ىلإ مدقعت ىكل ةكرحلل اًتنوع تناك ام رثكأ «ةمئاقلا تاقوعملا ىلإ ةديدج تاقوعم
 ىلإ ةبرقمو ءةكر حلل ةديفم ةيباجيإ تاوطح اهباحصأ رظن ىف تدب نإو « مامألا
 .دوشنلا فدهلأ

 ةعامجلا عضو ىلإ ءىش برقأ نألا ةرعدلا عضو نآ انرابشعا ىف انلخأ اذإ
 ةرعدلا مدح ال فنعلأ ىلإ ءوجللا نف «فالتحالا ضعب عم «ةكم ىف ةمذلسملا

 نإ ىسن الو «سانلل اهنيبيو ةيضقلا حضوي ام ريثكب رشكأ شبخلا نم اهلوح- ريثيو
 ءاوس «اهلك ةكرحلا ىف ىساسأ رصنع _ هللا الإ هلإ ال ةيضق .ةيضقلا ةقيقح نايب

 راسم ىلع ىقيقح مدقت زارحإ نكه ال هنأو ءریعامجلل ةبسنلأب وأ «ةدعاقلل ةبسلاب
 . سانلأ سح ىف اكولسو روصت ةيضقلا هذه رولبتت ملام «ةوعدلا

 ؛ةيعرشلا ةيضق ددحغ نأ ليقو ءةطلسلا عم ةئفاكتم ريغ كرأعم يف لحد نيحو
 :ةكرحلاي راض امهالك ءاعم نارمأ ثدي «ساتلا لثع

 ىلإ - رصقت وإ لوطت عإرصلا نم ةرتف دعب. لوحبتت ةيضقلا نأ : لوألا رملا

 ةيساسألا ةبضقلا شمه وأ ىستو «بولغمو بلاغو «بورضمو براض ةيضق
 نس ةفقاز ةهثآ مآ ثآ : ةغيقحلا ىلع دوبعملا نم ةيضق :هلك عارصلا اهلوح رودي ىتلا

 اهنع ةشثبنلا اياضشلا نم ةعومجم اهئارطآ ىف نمضحت ىلا ةيضقلا یهو ؟هنود

 ررقم نمو ؟ميقلا ررقُم نمو ؟رشبلا مأ هللآ : عرشملا نم ةيضق :اهيلع ةيترعأا
 مهمادقأ رشبلا عضو لئم - ىه يتلا اياضقلا كلت ؟سانلل جهنملا مضاو نمو ؟رييامعلا
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 لهأ نيب مالسإلاو ةيلهاجلا نيب عارصلا عضوم -ةعاسلا مايق ىلإ ضرألا ىلع
 تمیشاو « ىج ولأ لزنآو «لسرلا لسرأ اجا نم یتلا یهر ءا لمآو لطايلا

 [راتلاو ةا

 سايل معزت نأ ءمالسإلل ةيداعلا ةمظنألل ةلئاه ةصرف حيتن انلأ : ىناثلا رمألاو
 اهقدصتو «مالسإلا ءرقب ال ىذلا باهرإلا براحت اغإو ؛مالسإلا براحتال اھا

 ىطخت اهنأل ؛ةوعدلل ةدكوم ةراسش كلذ ىفو !لوطت وأ رصقت ةرتف دعب ريهامسلا

 ىهو ءةيعرشلا ةيضق رولبت سائلا سح ىف رخوتو « ةمظئألا ذهل ىقيقخلا فقوملا

 ةيلهاجل ! نيب عارصلا ريصسم ةياهئلا ىف اهياع فق وشي ىحلا ةيسيثرلا اياسفقلا نم
 ,مالسإلاو

 الإ هلإ ال ةيضق ىف اريثك رسخن ادنإف ء(ةيطارةيدلا) ةبحل ىف لعدن نيس كلذكو
 . هللا

 هللاو ؛ ريعامحلا هراتخت رايخ ةيضق ىلإ مازلإلا ةيضق لليوحت وه ءرسخبل ام لوأ
 توكي نأ ارم ةلوسرو هللا ىضق ادإ ةدمؤم الر نمؤمل ناك امو :لوقپ یلاعتو هلاحبس

 ۳٦۹(. :بازسلا) چ محرما نم ةريخُلا مهل

 نوكي نأ اهانعم ء هللا الإ هلإ ال ةيضق ىهو « كيرش الب هدحو هلأ ةدابع ةيضق نإ

 وهو «عرشملا وهو «ةيدبعتلا رئاعشلا ىف دوبعلا وهو ءداقتعالا ىف دوبمعملا وه هللا

 راي ال مارلإ ةيضق يهو . .سائلل ةايحلا جهنم حضاو وهو ؛ريياعلاو ميقلا ررقم
 الإ هلإ ال هناسلب قطن نم لكل مازلإ ةيضق ىه لب ءمالسإلاب ارقم ماد ام ملسملل اهيف
 ء هلا ةعيرش نع ضرعأ نإ هنإف «مالسإلل اهراک اًتفانم هبلق ةليحند يف ناك ولو « هللا
 للاب انمآ نوئوقیو ل : مالسإلا نع ترم ربعي مث ءىناسللا هرارقاب ذوي هتف

 ىلإ اوعذ اًذإو )٠١( نينموملاب كلو امو كلذ دعب نم مهتم قرف یوی م اتعطاو لوسرلابو

 كل كرو الف ل .(1۸ ٤۷ :رونلا) ( توضرعم مهنم قيرف اذإ مهتيب مكحيل هلوسرو هللا
 ولسو تدق امش اجرح مهیا يف اوج المموج اپ ومکتپ یئ ۵و
 ٠١(. :ءاسنلا) 4 اميلست
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 ىئابرلا مازلإلا اذه ليوحت ره هلعفل ام لوأف « ةيطارقيدلا ةبعل ىف لخدن نيحو
 مس «سفرلا وأ ةقفاولاب تاوصألا هيلع خوو ؛ سائلا اهيف یتفتسپ ةيضق ىلإ

 ار هر نآ اهل زوجي ال ةيلقالاو ءةيلقأ مكنإ لوقي نأ ءاش نل ةصرفلا ةحاتإ

 لصب نأ رظعت ةلأسم « مازلإ ةلاسم تسيلو «ىأر ةلاسم ىهف نذإو . . ةيبلغألا ىلع
 . رقت ىح ايم اغلب اهيلع نيقفارلأ تارصأ ددع

 لبا ىلإ تاوصألا تلصو نيح « رئازمللا ىف ةيلهاجلأ هتاعف امع رظئلا فرصبو

 -قيرطلا اذه عابتاب نوداي نم دحأ هملالد نع لفي الأ غيني سرد وهو -بولطملا

 مازلإ ةعيرشلا مكت نإ . . فلتخم رخآ ساسآ ىلع ددحتت نأ بجي ةيضقلا نإف
 مآ هنولبقي له ءهئاشب سانلا ريخي الو تارسصألا ددحب هل ةقالع ال .يتابر
 !نيملسم !ولظي مث ءرضنري نأ نوكلي ال مهنأل ١ هنوضغري

 هناحبس هللا ةثيشم دعب -ةغفقوتم ضرألا ىف مالسإلا ةماقإ وكت نأ نوب قرر
 ىنابرلا مارلإلا اذه قيقح كلمت «لنیعم مچ تاد ةنمؤم ةدعا دوج و ىلع ب یلاعتو

 ءاوس !ءاتفتسا عضومو !رظث عضو هتاذ مازلإلا نوكي نأ نيبو «عقاولا ملاع ىف
 ىلع اثناوهو اتليح ةلقو انفع ضل مطتسن مل مأ ءعقاولا ملاع يف هقيقحت اتعطتسأ
 اذه ىلع ساتلل ةوعدلا همدقت نأ بجيو . . ةكم ييف نيملسملا لاح ناك امك «سانلا

 سانلا ميمج نأو « هلا مكح ىف دترم هنع لكانلا نآو ءىنابر مازلإ هنآ :ساسألا
 مأ هب بلاطت ةعامج وأ ةثيه تدجو ءاوس «نيموكحسو ًاماكح «هقیقحتب نوہلاطم

 نم نيلاعلا بر هبلط نإ دعب « رشيلا نم دحأ ةبلاطم ىلع اًققوعم سيل هنأل ؛دجوت مل
 .۔مزثملا رمألا ةخيصب هدابع

 -ةلعافلا هتحش دقفي ليلقلا ىف وأ _سانلاأ سج ىف اما یفنشپ یلعلل اذهو

 ام الإ ءىشل مارل ال هثأ ادبلا تيح نم ررقت ىتلا ء ةيطارقيدلا ةبحل ىف لدن نيح-
 . تاوصألا ةيبلاغ ءررقت

 ةيضق عييت ىه ؛ةيطارقيدلا ةبعل ىف لخدن نيح ًاهيف حقل ىتلا ةيناثلا ةراسفااو

 وه سيل اذهو «تاوصألا ةيبلغأ ذحأي نل ىه ةيطارقيدلا ىف ةيعرشلاف ءةيعرشلا
 : هلا ةعيرش میکح وه ہ۔قباس لصف یف انرکذ امک ۔ یئابرلا رایعلا اھ] +ینابرلا رایعلا
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 لک ىلع لصح ولو « هللا نيد یف هل ةيعرش الف هللا ةعيرش ميكحت نع ضرعأ نمو
 نيبو مالسأإلا نيب دا قيرط قرشم انهو :بسحشفاهتي بلاغ ال تاوسمألا
 . ةيطارقيدلأ

 ةيبلاغ ذحأي نم ةيعرشب رقن نأ دبالف ةيطارشيدلا ةبعل ىف لحخدت نيحو
 كلغ ال ىذلاو ءةبعللا نوناق وه اذه نأل ء هللا ةعيرش مكي ال ناك ولو «تاوصألا
 هنإ دنع هلأ لاق رمل ةيعرشلا ءاطعإ وهو ؛یدقع ررظحم یف عقن دتدنعو « هتق لام

 . هللا لزنأ ام ريخب ميرشتلا وهو +رفك

 هنإف ء ها لرنآ ام ريغب عيرشتلا ىلع قفأون ال اهنإ :اننلعو اترس ىف الق امهمو

 نم رشک یف انہلاط یہ ءاھیعلت نأ انیضترا دق انسدام ءةبعللا توثاقل عضخن نأ اتمزلپ
 . . قلا اله نم انمرح امنيح اتججتحاو ءاهيف بعللاب انل مسي نأ نيياحألا

 !ودتشیو ءانوج رحيل ةيطارقيدلا ةطرو ىف انعوقو اولغتسي نإ انءادعإ تي ملو

 حو ءاوحجنت ملو تابا ئالا ملحد اذإ مكفقرس ام :انل اولاشف اجار یھ

 -انلقف + مكريغل تاوصألا تطعأو «مكنع ةمألإ تبغر مث مكحلا ىف معك اذإ
 !؟ هللا ءررق اه اًنضقام ةمألا رارق ناك ولرأ!ةمألا رارقل عضخىن :-.بجعللايو

 ؟كلذ نس دشأ ةيعرشلا ةيضقو هللا الإ هلإ ال ةيضقل عييت ىأ

 وه اذه نأل ءاهنوناق ىلبقن نأ نم ال صانم الف ةبمللا انلحد دق انمدامف كلذ عمو
 ةالصأ ةبعللا ىف كراشن ال نيح نوناقلا ضفرن نأ اتل قي امن . قطلملا ىفعقم
 نأل ةبعللا ىف كراشن مل اننإ : مهل لوقن نيح سانلا عمو اتسفنأ عم نييقطتم نوكتف
 . .هدایع هب مزلآو هللا هررق ال فئاخم اهن ونا

 متسل متثأ :انؤادعأ اع لوغيسف كلذ لوقت نيح اننإف لاخلا ةعيسبطيو
 ماظن لبقن نلف ءمتعش ام !ولوق :مهل لوقنو « ةيطارقيدلا ءادعأ ملثأ : نییطار قید
 ال كلذ البق نإ اننأل ؛ هللا عرش فلاخي اچ ميرشتلا قح ءادتبا رشہلا یطعي مكح
 انمرلأ ىذلاو ءةيطعارقيدلا سيلو مالسإلا وه اديلع هللا هلرنأ ىذلاو !نیملسم نوک

 وه ةمايشلا موي هيلع هلأ انبسأصب ىذلاو «ةيطارقيدلا سيلو مالسإلا وع هب هلأ
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 .(۱۹: نارمع لإ) € مالسإلا هللا دنع نيذلا نإ ل : ةيطارشيدلا سيلر مالسإلا

 :نارمع لآ) ( نيرماخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم ليفي نف انيد مالسإلا ريغ عتبي نمود
(A0 . 

 یف یه یروشلاف : ةیطارفچدلا ىه تسيل یررشلا نکلو ؛یروش مالسإلا یفو
 هيف سيل اميف نوملسما هيف دهتجي اميغو «صنلا قيبطتل ةحيحصلا ةقيرطلا
 ىلع قفارت الو سشبلا دي ىف ءادحبا ةيمكاحلا لمج ىهف ةيطارقيدلا امآ . .؟*رصت

 :مالسإلا یروشو مهتیطار ید نیب ةغلا دعب امو !کپرش الب هدو للا بح اهرابتعا
 ٠١(, :ةدئالا) & توقوي موقل امّكح هللا نم نسحأ نمو نوغيي ةيلهاجلا مكحفأ لب

 ةيئرلبا دنارغلا نكت ايأ < ةبحللا ىن ضو ا بنجمل ايفاك اذه ناكل « ةيعرشلا ةيضقو

 . .اهيف لوخدلا نم عنتمن نيح اهرسخبن ىتلاو «تانالربلا الود نم ققحدت نأ نكي يتلا
 امك امهمرح اغإو ؛ ساتل عفاتم _نآرقلا حيرصب ۔امهيف نآ عم رسیملاو رمخلا هللا مرح دقو

 رسما رنا نص كولا * :امهمقن نم ربكأ ام همثإ نال «ةهركلا ةيآلا تحرص

 ۲١۹(. :ةرقيلا)  امهعفُت نم ربك امهمتإو سانات عفاسو رببك منإ امهيف

 لوحدلاو تانالريلا ةيضقو «صن هيق سيل اميق اهب ىدتهن ةيهقف ةدعاق هذهو
 هلإ ال ةيضق عييق نأ ىلإ انب لصي ةيضقلل ىعاولا ربدتلا نكلو «صن اهيف سيل اهيف
 هنأل ؛ةرعدلا ىلع ايسكع اريثأت رؤي «ةيعرشلا ةيضق ميو ءاهتايضتقمو هلا الإ

 نآ ؛اسهو «ةوعدلا اياضق نم نيتيسيت رل نيثيضشقلا نيئاهب ريهام ا ىعو ششي

 ىضري نأ هيف مازلإلا اشتم سيلو «سانلا هيف ىعفتسي ال ىئابر مازلإ هللا ةعيرش ميكحت
 وه لب «نيملسم اتنوك وه هيف مازلإلا اشتم اغإ اوضرب ال وأ ؛ سابلا ةيرششأ هته

 تاوصألا ددحب اهل ةقالع ال هلا نيد ىف ةيعرشلا نآأو . .توملسم انن انمعز درجم

 هراتخت ىذلا ماا صخ شپ تارصآلا ددع قلعي ام زف «نالف وأ ناف اهلادي یتلا

 دصاقم مااصت الو امارح حت الو الال مرش الأ يهو يمالسإلا ةقفلا يف ةلورعم داهدجالادو د (1)

 طبارضپ طبضنم هنکلو ءروسآ نه ةمألا ةايح يفت ام لک لمشپ اذج عسآو اهتاجمو «ةعبرشلا

 .ةعيرشلا
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 هيف رايح ال ىذلاو « مكا ا هلوازب یذلآ مکا عونب ال هلا ةسيرش قبطيل ةمآلا

 ةعيرشلا قيبطتب مرلملا هللا رمآ دعب ؛نيموكحم وأ اونا اًماكح «سانلا نم دحل

 هل كيرو الق إ : للا ةعيرش نع ضرحي نمع ةتبلا ناهآلا ىفلب حيرصلا هللا مكحو

 .(۷£ : روثلا)  نيمملاب كفوا امو ل 1١(. :ءاسنلا)  كومكحي نح نونمۇي
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 ءاياضقلا هذه اديج ريهامجلا عث مل امو ؛ةوعدلا اياضق نم ةيسيلر اباضق هذه

 نأ نكه یل ؛ةحيحصلا ةبريهامجل ا ةدعاقلا رفوتت نلف ءاخسسار اتاي اهب نمؤتو
 اذه قيقحت عئمدل دآاصرلاب ةفقاو اهلك ةيلاعلا ةيلهاج لاف ء ىمالسأ مكح اهيلع مرقي

 هلك ىلاعلا طغضلا مواقي خسارو عاو نايإ نم دبالو « ضرألا عقاو ىف مكمل ا
 «ةوعدلل قيرعت ةقيقلا ىف وه اياضقلآ هذه لوح هثدحن شبغ لکو ءهء!زإ دمصپو

 . قيرطلا برقي هنآ اننظ نإو
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 ءاهک رق یف ةرصاعملا ك را لجعت ىلإ تدأ یتا بابسألل ةعيرس ةصالح كلت
 لواحنو انتاباسح مجارن نأ اهنأش نم ىتلاو  لجعتلا اذه ىلع تبترت ىتلا جئاتنلاو
 . جيتا

 يتلا ةبلصلا ةدعاشلل ءأوس « ةبولطملا ةببرتلا نع ثدحتنس ةمداقلإ لوصفلا ىفو

 ىف ةكر حا محتل اهفاشنإ نم دبال ىتلأ ةيريهامجا ةدعاقلل وأ ءةرعدلا ةيلوثسم لمحت
 تارطخمپ اشیدح یف نیدشرتسم « هللا ترمب ایھفادهآ یلإ لصتو ؛ضرألا عقأو
 ىتلا ةبلصلا ةدعاقلا ةماقإ ىه هيف ءدبلا ةلعقن تناك ىلا ؛ةوعدلا ىف ىوبنلا جهن
 . ءانبلا لمعت
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 ةيلصلا ةدعاقلا

 ىف ضرتفي ىذلا جذومنلا وهو ءهتلاسر ناودع وه لوسر لک نآ نایبلا نع یخ
 ءادتقالا نس هوققحي نأ مهعسو ام مهسفنأ تاوذ ىف اوققحي نو «هرعېتپ نآ هعابتآ
 لوس نم اتتسرآ امو ٍظ : هن مهآهن امو ءهب مهرمآ ام يفلت «هلاعفأو هلاوقآ یف هب

 نع مکاھن امو هودخف لوسرلا مکاتآامو ٦١(.  : ءاسنلا) € هللا نذإب عايل الإ
 هللا وجرب ناخ نمل ةنسح ةوسأ هللا لور يف مک ناک دقن ظ .(۷: رشخا) «(ارهتناف
 :۲٠٠(. بارحألا) ي اريك هللا ركذو رخآلا مويلاو

 . ٩ «مععطتسا ام هتم اونق رمأب مکترمآ اذإو «هوبنتجاف ءیش نع مکتیهن اذ .*

 تالاسرلا نيب ةذف ةلاسر تناك ةا ا ةلاسرلا نأ كلذك نايبلا نع ىنغو
 موقل ال ةفاك ةيرشبلل ةهجواو ؛نيدلا اهب لمسكإ ىتلا ةلاسرلا اهنأل ؛اًحیمج
 مكحعل تلزنأ ىتلا ةلاسرلا اهنألو ءةقباسلا تالاسرلا نأش ناك امك مهنايعأب
 ةيرشبلل ىلماكلا ةايحلا جهنم مسرتو ءاهبناإوج ميمج نم سانلا ةايح ةفاك اهلومشب
 مكنيد مك تلمأ مويا :  اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نآ ىلإ منا هثعبم ندل نم
 يّنإ سائلا اهب ا لف $.( :ةددال) ¢ اید مالا! مکن تیضرو يتمعل مكيلع تسمتأو

 ¢ تيملاعلا ةَمْحَر اإ كاتسرأ امو ل ٠١۸(. :فارعألا) اًعيمج مكيأإ هللا لوسر
 هبهمو باتکلا نم هيدي نیب امل قدصم قحلاب باتا كیلإ اتتزئآو ل ۱١۷(. :ءایبئآلا)
 .(5۸: ةدنالل) ج للا لتا اهب مھتیب مکحاق هيلع

 هيلع شاما ینا ثعبو ؛ةلاسرلا مئل سالما وه هللا ريدقت يف هلك اذه ناکو

 .یراشبلا هج رحل (۱)
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 متاخر هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام :مالسلاو ةالصلا
 ٤١(. :بارحألا) Ç ,. .نيتبنلا

 .؟' :یدعب یبن ال ۶

 جاتحي ام لكل ةلماش ةعتاخ-ا ةلاسرلا نوكت نأ ءةلاسرلا متحخ عم بسالملا نم ناك

 مايق ىلإ دمب نم نوكب ىذلآ لبقشسملا ىفو «هيف تلرن ىذلإ اهتقو ىف هيلإ سانلا
 ريت ىف اهربغل نوجاتحپ الو ءاهب !وکسمت نإ اهدعب نولضی ال ٹیحیب ؛ ةعاسلا
 ." «یتتسو هللا باتګ ؛اولضت نل هب متکسمت نإ ام مکیف تک رتا ؛) مهنوشش

 مخل ماخلا لوسرلا نوكي نأ -ةروصلا هذه ىلع ةمتاخ ا ةلاسرلاو ..اًيعيبط ناكو

 كلذ ةقيقعلا نع دعبن الو . ضرألا تلقا نم مظعأو ؛لسرلا نيب لوسر مظعأ

 تاولص ماركلا سرلا دعب -اوناك ا لوسرلا مهابر نيذلا لاجرلا نإ : الق ن

 , خي راتلا تالاجر مظعأ هيلع هللا

 ةيبرتلا جهنم اهيلع لمتشي ىتلا ئدابلاو ميقلا نإ : ةماع ةفصب لوقن نأ عيطتسن
 ميقلا هذه ةمظع ردق ىلع هنإو ءاهيلع نوبرشي نميف ريك رسيثأت تاذ مدختسملا
 لوقن امك . . ةيلاعلا قالحلألاو ةديمخا تافصلا نم نيقلتلا ىوتسم نوكي ئدابلاو
 ردق ىلع هنإو ءهنع فوقلتي نمي ریبگ ریثآت تاذ یبرلا ةيصخش نإ رح بئاج نم

 ةهج نم لوقنو . . لئامشلا مركو ةعفرلا نس هلع نيقلتلا ىوتسم فوكي ىيرملا ةمظع
 نأ نکی ىلا یوتسملا یف ریبک ریثآت هل یبرلا نم یقلتت یتلا رطفلا دادعتسا نإ : ةثلاث
 دعبلاو ةمالسلا نم رطفلا هله ىف توكي أم ردق ىلع « ةعفرلا نم نوقتا هيلإ لصي
 ةركف نوكن نأ اتنكمآ ؛ ةثالحلا رصانعلا هذه انرايتعا ىف ائلحأ اذإف , .ضارمألا نع
 نعرو « مثيب هللا لوسر اهأشتأ ىتلا ةبلصلا ةدعاسقلا اهيلع تماق يتلا سسألا نع
 . خيراتلا هجو تريغ يتلا ةدعاقلا هذه ةبعون

 .ناخيشلا جرحا 1
 هنکلو ؛هتلاسر لزنپ وهو شا ملع نع اباغ اذه ناک امر «ماردلا ىلع ةديدج روم ساثلا ةايح يف دت (۲)

 هذه نويلوصألاو ءاهقفلا لصف دقو .هيلع نميهتو هبعوتتو هلك ديدجلا هب هجاوث ام هتعيرش عدوآ
 . ءاش ن مهبتک یف بلطي ايتار الیصفت رومآلا

 .كاخييشلا هج رشا )۳
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 لإ هلإ الد وه ءديح وتلا ىه لوألا اهساسأو اهقلطنم توكي نأ ىفكيف ئدايلا اماف
 تجرخأ ةمأ ريخ دوج ولا ىلإ اهجرحآو ءةمألا هح اشنأ للا وع ديحوتلاو « هلا

 نوو رمل عنزه فورت تورلا سب تجرأ رت ری م > :سادل
 الو دحأ ىف لشمتت ال ديح وتلا نم ةتشاللا ةيريف-ا نكلو ١٠١(. :نارمع لآ)  هللاب
 یف «هنیع یلع مز هللا لوسر اهابر یتلا ةدعاقلا كلت یف لشمدت امک ؛ءیش یف
 . .ةنيدملا ىف كلذ دعب مث «ةكم ىف ةيبرتلا ةرشف

 < ی هلا لرسر بلق اهھیعوتسا یتلاو « هللا دنع نم ةلزتلا هتقيقح- هتقيقج ىق -ديح وتلا

 يقام مظعأ وهو «ةقيقح نمدوجولا اذه ىف ام مظعأ وه هباحصآ اهيلع ىبرو

 : سوفنلا ءادبو نوكلا ةينب ىف رثؤم نم دوجولا ةقيقح
 ١(. :تارمع لآ )  مريقلإ يحلا ره الإ لإ ال هللا لب

 ىلإ تتأ ضرألاو تاومسلا نكلو « هترطفب دباع ناسنإلاو «هترطفب دباع نوكلا

 یانیر ریکتسپ هضمبو ؛ملسخسپ هضعب ءاسنإلا يقيو ؛ةملسحسم ةملاط هلا
 اعلاف اهرك وأ اعوط ايا ضرأللو اهل لاّقَف ناخد يهو ءامسلا ىلإ ئوتسا مل 8 : هبناجب

 يف نمو تاوّمّسلا يف نم هل دجسي للا كأ رت ملأ ج ١١(. : تلصق) ( نيعئاط اتيتآ

 نح ريكو سالا نم ريكو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سملشلاو ضرألا
 .(۱۸: جبملا) بادل هيلع

 يل هلا ترف قبح تدل كه قاف :ديسودلا وه سالا ةرطف ىف لصألار
 يتوسل ال سالا رذكأ نكلر ميقا نيدلا كلذ هللا لحل ليدنت ال اهيَلَع سائلا رْطَف

 مهنا ىلع مهد هشأر مهتيرذ مهروهظ نم مذآ ينب نم كير دخ ذإو { :te) مورلا)

 NYY) : فارعألا) & تدهش أب اوُلاَق مكبرب تسلا

 ٠١. ترطفلا ىلع دلوب دولوم لک
 . «مھلک ءافنح یدابع تقلخ یئإ»

 ,ملسس هجر خا )۴ . یراخیلا هج رخآ ۱
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 عضخت امك ديحرتلا ىلع ناسنإل! رهفي نأ اشي مل همركو هلضف نم هللا نكلو
 بلا يف مهادلمحو مدآ يب اتمرك دقلو ؛هلضفو هعرک لب ءرهقلاب ىر ألا تانثاکلا

 ۷١(. :هارسإلا) 4 اليضقت الخ نمم رياك ىلع ممانلضفو تابيطلا نم مهاقزرو رحبلاو
 اهررجف اهمهلأف ٠( ۲ اهاوس امو سقنو # : رايتخالا ةيرح ميركتلا ادع تايآ نمو

 ٠١(. ہ۷ ! سمشلا) چ اهاسد نم باخ دقو () اهر نم حلفا دق (ک) اهاوقتو

 رطغلا ضعب نإف «ناسلإلا ىلع هب هللا لضفت ینابر مرت ةيرسلا هذه نآ عمو
 راتخت نآ نم الدب « هتدابع نع رابکتسالاو هللا نایصع یف اهتیرح ةملختسم سکتنت
 مكدمف مكقاخ يذلا وه » ؛ رفاكو نمؤم ساللا ىف حجبصيف « هيلع ميقتستو ىدهلا
 .(۴ : نياغتلا) نمم مگدمو رفاک

 قدص رلق ىلعو ء ةيوسلا ةرطفلا ىلع اوماشتسأ نيذلا مهف اونمآ نيذلا امف
 ىمظعلا ةياغلا قيقحتل نيكلاسلا جرادم ىف مهعافترأ نوکی هوقو هخوسرو مهنا

 ي نودا الإ سئإلاو نجلا تقلخ اسو ل :اهلجأ نم قلا للا قلحن ىلا
 0١(. : تايراذلآ)

 ؟سوفللا ىف ديح وتلا لفي ادام

 . . سيطاتغم اهيلع رر وأ یبرهک رایت اهیف رر نیح دیدحلا ةعطق ىلإ تيأرأ
 یلع اهتارذ بیترت داعی نأ ۔۔ءایزیفلا ملع لوقی امک ۔ ثدحپ ؟اھئایک یف ثدحی انام
 ةقاط حبصتو ؛ لبق نم اه نكت مل ةيسيطانخم ةيبرهك ةوق اها حبصيف ءنوحم قسن
 . . كرش الو كرست ا ةنكاس تناك نأ دعب ةكرحم

 نكت ملو رهظت کت ملف ؛ ةتتشم ةرثعبم تناك ؟اهنايك ىف ةقاطلا هذه تناك ني
 « نيعم لست ىلع تعمجت نآلاو . .درهشم یعقاو دوجو اھل نکی ملق ۽ لمعت
 . . عقاولا ملاع ىف ةدوهشم رالآ اهل راصو (تلمعو ؛ترهظف

 نيح مالسإلا ةشاشب اهطلاخت نيح رشبلا سوغن ىف تدحي ام كلذب هييش
 ددحتتر اهتاتش نم سفلا ممجتت . . هللا الإ هلإ الب نموت نيح دبع وتلا فرعت

 ,اهتهجو

 راه



 ذكم وأ ؟سوفنلا ىف تاشلا ثدحب يذلا ام : لاسنل ةظح فقنلف ؛نكلو
 نيح ؟هيجوت الو ةيانع الو ةياعر الب كرثت نيح حبصت اذكه اهنإ مآ ؟اهتعيبطب سفنلا
 باخ قر یر اها م حلفآ دق ل : هسقن هات هنم ةبولطأا ؛ةيكرتلاب# ناسلأإلا موقي ال
 4-١+(. سمشلا) € اهاسد نم

 ثدحيو . .تأوهشلا طغف نم ثدحيو . . ىتش ةهلآ عابتا نم تاعشلا تدحي

 ةيسيثر بابسأ ةثداث- لقألا ىلع كلت . . ةايإ ىق ددحيم فده ذاا مدع نم
 اهتاتش نم سفنلا ممجحتف «اهيلجيف نايإلا ءىجيف « سوفنلا ىف تاشلا ثدحت
 . كرحتو كرحتت ةلئاه ةقاط حبصتو ؛اهعايضو

 «ماتصألاك رهاظ اهضعب یتش ةهلآ دبعي ناك دقف «ةيبرحلا ةيلهاحلا ناسنإ امآف
 .دادجألاو ءابآلإ فرعو ةليبقلاك ىفخ اهضعيو

 اهنآ ةلهو لوأل ناسنالا بسحر ىتح ؛ ضيفتسم اهنع ثيدحخ اف ماثصألا امف
 مسني ىذلا نكلو ءةيبرعلا ةيلهاجلا ىف هلا نود نم ةدوبعملا ةهلآلا ىه تناك اهدحو
 ىذلا  رعاشلا ىلإ رظناف ثلا نود نم ةدوبعملا اهدحو نكت مل اهن نوبتي رظنلا
 :لوقي

 دشرآ ةيزغ ادشرت نإو اتسيوغ وُ نإ ةيزغ نم الإ انآ لهو
 ملع ىلع ۔اهعبتي مث ةيواغ هثليبق نأ فرعي ؟هذه نكت مل نإ عإيتالا ةدابع امف

 اغلا ىف الو دشرلا ىف هتفلاخمم زوچت ال «دوبعم بر هس یف اهلأل ۔ اھتیاوخب

 لرنأ ام اوعبتا مهل ليف إو ل : هللا نود نم ادوبعم ابر دادجألاو ءابآلا فرع ناكو

 4 تردتهي الر ايش توقعي ال مهؤايآ نا ول وأ اتعاب يلع انيفلآ ام عيش لب اولاق هللا
 1۷١(. :ةرقبلا)

 هب لک یلع۔ مالسإلا نع مچی بلاط ایآ لعجی یذلا «دادجألاو ءابآالا فرع
 ال یکل۔ شیرق رافک نم هل هتیامح- لکو «هتیاعرو هبدح- لکو < لک هيأ نبال

 ؟ةيدوبعلا هذه نم دشأ ةيدربع ياف ادادجألاو ءابآلا فرع فلاح هئإ هع لاقي

 , ةمصلا نب ديره وه 7
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 بابرأ نم ماف دشأو اددع رشكأ اًبابرآ دبعیف ءةرصاعلا ةيلهاملا ناسنإ امأ
 ربكأ ءةيدشلا ةيبرسلا ةليبقلا نم ليدب (ةيموقلا ةحلصلاف) . . ةيبرعلا ةيلهاحلا
 نم ليدب (ىملاعلا ماعلا ىآرلاو) . .اهعابتآ سوفت ىلع ءاليتسا دشاو ءرطخآو
 ىف ةصاخ «نيفعضتسل اف ىلع اريثأت فنعأو ءرطخأو ريكأ «دادجألاإو ءابآلا فرص
 ‹ ضرألا نومكحي نيلإ نيطايشلا دي ىلع ةعونصم ةعانص وه امنيب «ضرألا لك
 . .هلإ (ةيناملعلاو) . . هلإ (ملعلاوإ . .هلإ (مدقتلاو) . . رأتممآ الب وآ راتس ءارو نم
 . . .هلإ (ةيصخشلا ةيرخأو) . . هلإ (جاتنإلاو)

 ؟تارهشلا نح كليهانو

 اهداّبع كلهت بابرآ . . هللا نود نم ةدوبعم بابرأ ثيدحلاو ملقلا ىف اهنإ
 . .رأوبلإ ىلإ مهملستو

 ىكل ؛ ةيرشبلا سغنلل ىرورض ءاذغ «ةرطفلا ميمص ىف ىعيبطلا اهعضو ىف اهنإ
 قلخ يتلا ةفالغاإ ةمهم نم ءزج ىه ىتلا : ضرألا ةرامع ىغ ىعيبطلا اهطاشنب موقت
 4 ةقبلخ ضرألا يف لعاسج يئإ ةكئالسملل كبر لاق ذإو ظ :ناسسنإلا اهل هللا
 .(1:دوسسه) #4 اهيف مكرمصتساو ضرألا نم مكاشدأ وه ج .(٠:ةرسشبلا)

 ةرفاو بمثل نب ةر ربطات تاو ءال نم تارهعنا س سافا زب
 ي باما نسج هدنع هللاو ايندلا ةايحلا عاعم كلذ ثرَحْلاو مامتألار ةّموسملا ليخلاو
 .(؟٤ :كارمع لآ

 . .دلا زواج نیح اًکلهم امس نوکت ادیفم الاص ءاذغ نوکت امک اھنکلو
 ىلإ جاتحي .. ىعيبطلا هطاشدب موقي یکل مساق . .ءآوسب ءاوس یدسخا ءاذغلاک
 رادقلا تزواجت اذإ كنكلو ٠ تانيماتيفلاو مالمألاو تايوشنلاو تاديتوربلا نم ردق
 الغم ءاذغلا لثمتي دوعي الق ءمسجا فئاظو یف لل ثدحپ «ءاهنم یآ یف بسادلا
 اديتو «هلذبي نأ ضرتفي ىذلا ىعيبطلا طاشنلا لذب ىلع ارداق دوعي الو « ًاًسیحسص
 كرحتتل ؟عفاودلا» وأ تارهشلا هله ىلإ جاتحت كللك سفتلاو . . ضارمألا
 ءارغإ تعبتا اذإ اهنكلو ءايندلا ةايللا ىف اهب موقت نإ ضرتفي ىتلآ ءةيعيبطلا اهتكرح
 ‹ لئخي اه ماظن نإف ديراب ىرغت ةنيزمو ةببحم اهنوكل ىهو-تاوهشلا هذه
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 .فرحنملا طاشنلا نم ناولأب تماق نإو «ىوسلا طاشدلاب مايقلا نع زجستو «دسفتف
 ىلإ ىدؤلا طاشنلا هنكلو « طشدت . . ناطرسلا اهبيصب نرح- ةيوسلا ةيلا لتخت امك
 .رامدلا

 نم فدع یه یذلاو ءهتایح یق نانا ةرعب يذلا ءال يالا ةطقن انهو

 4 يص اعيمس هاج هيم عاشمأ قطن نم نانا افلح نإ $ :هقلخ فادمأ

 المع نسحأ مهيأ مهول اهل ةنيو ضرألا ىلع ام اقع اإ ل .(۲:ناسنإلا)
 :١(. فهکلا)

 فتي له . .ضرألا عاتم ناسنإلا اهب لوانتي ىتلا ةقيرطلا ره ءالتبالا عوضومق
 « ىل نم ملعي ىذلا ريب ا فيطللا وهو هللا اهردق ىتلا ةئوسألا دودا دنع هيف

 امس عاملا بلقنيق دودحلا زواجتیو فرسي مآ هل حصي امو هحلصي اسم ملعیو

 فيطللا رو ىح نم معي الأ : ؟عفنيالو رضي وآ ؛عفنيام رهكأ رضي اکلهم
 كلت ط .(۲۱۹ :ةرقبلا) ¢ اهردعت الف هللا دودح كلت لم ٠١(. : كالل 4ريبخْلا
 .(۱۸۷ :ةرقبلا)  اهوبرقت الف هللا دودح

 هل حيتي ام رادقج اهنم بعي «تاوهشلا ىف اقرا ةيبرحلا ةيلعاح با ناسنإ ناك دقلو
 رف اھا رپ لب ءاسای كلذ یغ یری ال : ىداصتقالا هحضوو ٠ يعامتجالآ هعضو

 : لععملا هقطنع اهغوسيو !ةماركو

 : دبعلا نب ةفرط لوقي

 یدو ماش یتم لفحا مل كجو شفا ةشيع نم نه ثالث الولو
 دبزت الاب لمت ام یم تيم ةبرسشب تالذاعلا يقبس نهنمف

 دروشلا س ههسين س اسفشلا دسيسك اتسم فاضملا یدان اإ یرسکو

 كدمسسعملا فارطلا تم ةتكهسپ بصعم نجدلاو ؛نجللا موب ريصقتر

 :اهلبق لاق نآ دعب كلذو براو ءاسنلاو رم رك ديف

 ؟یدلخم تنآ لله تاذللا دهسا نآو یغولآ رسض یمٹاللا الھپآ الآ
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 بحي نآ ةيلهالا ىف «قطنملاف»  ايندلا ةايحلا عقاو ىف ۔اليحسشسم دولا! مادامف

 .دوعت ال تماض نإ ءةدحاو ةصرخاهنأل ءميطتسي ام ردقب تآرهشلا نم ناسنالا

 نم شيعي ىذلا لصألا ىه هتايح ىق تآوهشلاف ؛ةرصاعلا ةيلهاملا ناستإ اأ

 ردق ربكأ هل حينت تلا ةليسولا ىلع لصحي نآ لجأ نمق جتتيو لمعي ناک نإو ءهلجأ
 وأ ءاهباستكا ىلع لمعيف ةطلسلا ىه هتوهش تئاک نم كلذ یف یوسی عاملا نم

 یهو «سحلا لئاذلو سنا یه هتوهش وأ « هباستکا ىلع لمعیف كلل یه هتوهش
 .نرنجملاو لقاعلاو <« ريبكلاو ريخصلل اًمومحم اراعس ةرصأمعلا ةيلهاملا اهعلعج ىتلا
 اءاوسلا ىلع ةآرلاو لجرلاو

 : حاتلا عاملا نم اهيف امو ءايئدلا ةايخا نم دعبأ ةيلهاحلا ىف فدم الف فدهلا امأ
 YE) 2 ةيثاا) ي رهدلا الإ كليب امو ايحنو تومن ابلدلا انايح الإ يه ام اولاقو طط

 ضرعأف ظ .(۳۷ :نوتمؤملا)  نيثرعبمب نحن امو ايتو تومن ايندا اتایح لإ يه تز

 : مجنلا) معلا نم مهفلبم كلذ 2 اَلا ةايحْلا لإ درب ملو اتركذ نع لوت نم نع

 ¢ توئفاغ مه ةرخآلا نع مهو اسيلدلا ةاسيسحلا نم ارهاظ نوصلعي ۹ ۳١(. 
 .(۷ :مورلا)

 هذإف .ةديعب تاب امهم . ةبيرقلا اهفاذهأو ايندلا ةايللأ يف ناسنإللا رصحني نحو

 خفنو « ضرألا نيط نم ةضبق نم هقلخ نيح «هل هللا هقلخ ىذلا هنايك نم اريثك دقفب
 كبر لاق ذإظ :ناسنوأل ىقيقحلا ماوقلا ىه ىلا ؛ايلعلا ميقلا دقفي . . هحور نم هيف

  نيدجانم هل ارفف يحرر نم هيف تخقنو يوس ادق © نط نم ارپ قلا يئ ةکنالمْلل
 ۔(۷۲ ۷۱ص )

 نماهلوح رودي امو ةليبقلا وه همه دعب ناك دقف ةييرعلا ةيلهاداإبإ ناسنإ امآف

 ؛فكراعلأ رايخأو ءءاجهلاو رخفلاو باسنألا ظفس ناك كلذل ؛تيداحأو ثادحأ

 ءارعشلا هيف لوقيو هلآ نم شیعیو « هپف شیسی یڈلآ هلاع یه «رفلاو رکلاو

 ىلإ ٠ . مهيب امیف مهسفالت عضومو « مهتایدعس یف مهرمس وه نوکیو «مهرعش
 . تاوهشلا نم هنوسرا امو ءدالوألاو لاومالا یف راکت نس هلوسراچ ام بئاج
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 ملاعو ايندلإ ايما ىف ًآراصحناو الض دشأ وهف «ةرصأعملا ةيلهاجل ا ناسنإ امأو
 نالو «ىسحلا عاعملا ىلع هبلاكتل ءاهفيلاكتو ايلعلا ميقلا نع دعب دشأو سجا
 عفرت «ةيئاسنإ ةميق لك نع الماك ؟داعبإ هداعبإ ىلع نوصيرح ةيلهاحبا هذه ىحناص
 سئدلا عاعلا نريزتو <« ضرألا نييزت ىف اونفت كلذل «ناويلا طيحس نع تاسنإلا

 . لابلا یلص ۔ رطخت ال وأ ۔رطخت ةلیسو لکب

 الو ايدا ةا ا ىف سأنلا رصحني نرح ۔اهشيدحو اه دق ۔اھلک تایلھاحلا یفو
 هل نعم ال اتبع مه رظن یف ايلا ودہت «ءازخأو باسل أو روشنلاو سباب تونمۇي

 هرمع ىف هاسصمو ناسئإلاأ تارهش مدخت اع رادقج الإ :هيف ميشلل ةميق الو

 وبأ ايليز) رصاعملا ىلهاحلا رعاشلا اهنع ربع ىتلا ةريحلإا ناسلإلا باتتتو «دودحلا

 : تایبالآ هلع یف (یضام

 !تہتآ یٹکلو نیا نم معآ ال تج

 !تیشمف اًقیرط یمادق ترصبآ دقلو

 تیا وآ اله تتش نإ ایشام یقباسو

 !یردآ تسل ؟یقیرط ترصبآ فیک ؟تشج فیک

 روعشلا نم بورهلل ةليسو اهنأل ءةيلهاعلا نم اءزج اًمئاد رمفلا تناك اذهلو

 لتقل ؛رهألا ىف سمانلا قرخي امك ؛سضتلا ىلع ليقث روسش وهو «ةايشا ةيشيعب

 مهل اصمو ةطباهلا مهتاعارص نم سانلا غرفي نيح «اليقثو اغراف لظي ىذلإ تقولا
 .نودجي الغ غارفلا الب فده نع نولحبيو « ةبيرقلا

 مهتليسو رسيملا باعلأو بارشلا سلاجمو رمفالا تناك ةيبرحلا ةيلهامللا ىف
 ءرمشلا بئاج ىلإ ثاردخملا ترأص ةرصأعملا ةيلهاجلا ىفو . . بورهتل ىربكلا
 قلقلا راص رعلألا تاجل ا يقو . .رامقلا ىداونو وهللأ رودو صقأرلا تراسصو
 ىف اهلك لئاسولا حلفت ال نيس ءنوداو راحتنالاو ءةيبصعلا ضارمألاو ىسفتلا

 . سما لهاك نع ةايلا ةيثبعب روعشلا عفر
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 «ةيلهاحلبا ىف ةيرشيلا سفنلا بيصي ىذلا تاجحشلا ءإرو بابسآ اهلك كلت

 . . تاتشلا نم سفثلا عمجي ىذلا وه نايإلاو

 ىرحألا ةهلآلا لك نأو . .هريغ هلأ ال دحاو هلإ هنأب داقععالا :ءادعبأ ءاتعم نالا
 يف الإ هل دوجو الو ءهل ةقيقح ال محو «هلا نود نم تادوبعلا لكو «بايرألا كو
 الإ قب دوہعم ال هلآ هاتعمو . . اتیش قنا نم ینشت ال نونظ یهو ؛ هبا نونظ

 نم ةلطاب ىهف هريغ ىلإ ةهجوم ةدابع لكف «هريغ ةقيقحل ا ىف هلإ ال هئأل ء هلا
 دنع نم ءاج ا مازتلالا هانعمو . ةقيقخا ىف هل ةيهولأ ال نل ةهج وم اهنأل ءاهساسأ
 عاطي مث «هدحو ةدابعلاب قيقحلا دوبعملا ره نوكي نإ سحلا ىق ميقتسي ال هنأل هلا

 لالما ددي ىدا وه رشا وه هللا نأ رمألا ةيأهن یف هاتعمو أ هتپصعم یف هریغ

 یتلا دودا عضب ىذلا وهو «جابلأ ريغو حابلاو : حيبقلاو نسما «مارتلاو

 دلحیو «ةايحلأ جهنم ساتلل عضي ىذا وهو ‹ ايندلا ةايملأ عاتس اهيف سانلا سراچ

 .فادهأ نم هل نوشیعی ام مهل

 ىلإ اهب قرطتی یتلا تاتشلا باہسآ نم ابہس یقیی الأ ناعولا اذه ناش نمو
 . . سوفا

 تتش یتلآ ؛ةموعزملا ةهلآلا لك امام سا نم ىهتنت دوبعملا هلإلا دح وعي نيح
 یقتلت ال تاحطش وأ تاعزناھس لکلو «بلاطم اهم لکلو ءاهعأبتا ىف سفنلا

 ىلع الإ هتيهولآ سراي ال اهنم هلإ لكو ءاهليب سضنلا عزوشتف «دیحاو هابقا یخ

 له لج را امس الجرو نوسکانشتم ءاکرش هی الجر الغم هللا برض :  رحلآ هل باس
 م

 .(۲۹ : رمزلا) ( تولع ال مهرتكأ لب هلل دمحلا اله نايوتسي

 < هلأ اهددح ىلا اهدودح ىف تاوهشلا طبات دوعا هللا فح وتي نيحو

 يوترپ ال ءامیشم ادعقم اع الو ءاگلهم امس دوعت الو ؛ سفنلل ات اص ءاڈغ حیصتف

 8 .ءودهلاو ةنيكسلل ةصرف سفنلل عدي الو ٠ عبشي الو

 «فادمألا لك هلخاد ىف مظني ىذلا فدهلا ددحتي دوبعملا هللا دح وشي نيحو
 ناسئإلا نموي نيس «اهتيشبع ةايحلا نع بهذتو . فادهألا قق ىتلا ميقلا ددحشتو
 .ءارشاو باس او ءروشنلاو ٹعیلاپ
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 رود نع ةعيرس ةملك لقنلف ؛ةبلصلا ةدعاقلا ةاشن ىف ئدابنإ رود اذه ناك اذإ

 ىف الو ةملكلا هذه ىف ن هقح هيفون نو ؛خيراتلا یف برم مظعأ < مک یبرلا
 ي میظع یل لعل كنو :  باعولا معشلا هبر هب هل دهش ام هېسحو , .تاسملک

 ةمالإ ولو ملن نأ نود «ةدعاقلا كلت ىلع فرعتن نأ عيطتسن ال انكلو :KE مذقنا)

 نيب میظحلا عركلا هصخسشب ك لوسرلا دوج و هثدحسا ىذا مضل ارال ةعيرس
 مهینارهظ

 ن مهب لالخ نم «مهدئاق تافص نمايش افاد نرسبقي عابتألاذإ
 ةيصخشب باجعإلا نإغ «مهنم لماک یعو ریغب اذه نرکی دقر : ءایإ مهتبحاصمو

 ءهلآوقآ ضعيو هلامعأ ضب ىف هب هبشتلا ةلواحم ىلإ اياقلت عابتألا عفد دئاقلا
 ناوضر ةباحصلا نم لعفلاب اًدداح اذه ناك دقو «هتافرصت ضعبو «هغقاوم ضعبو

 ریقوت لک قوف هنورقویو «بح لک قرف ابح هنوبحپ یذلا مهیبن هاجت < لع هللا
 . هلک خیراتلا ىق مهدثاأق هات عابتآ هفرع

 ىبنلا عم نينمؤملا لاح نع «دحب ملسأ دق نكي ملو :نايفس ابأ لقره لاس
 . دمحم دمحم باحصأ بحك سالا هبحي ادحأ تیأر ام : لاقف : لک

 رثؤي ىذلا باجعإلا اذه ىلع ارصتقم نكي مل « ؛ ی هلا لوسر عم رمألا نكلو
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 هللا لوسر يف مل تاک دقن : ھڅ مو هتاذ لوسرلا نم رمأبو ءهل مههوجو اوملسأو

 4 :بازحألا) 4 اريشك هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجرب فاك نمل ةسح ةومأ

 ¢ باقعلا ديده هللا إلا اوملاو اوهعناف ةنع مكاهت امو ةودخف لوسرلا مكاف امو وب
 هللا لوس نع اوفلخي نأ بارعألا س مهلوس نمو ةنيدملا لهأل ناك امل . (۷ :رشإ)

 هل اوبیا ارتمآ نیدلا اهيا و ۰ : ةبرتلا) هست نع مهسشنأب اوبغري الو

 ۲١(. :لاغنألا) ې مگییحی امل مگاعد اذإ لوسرالو
 امك اولص» .«دئوو هلامو هسفل نم هيلإ بح نوكأ ىج مكدحأ نمؤي ال١

 .۳«مککسانم یتع اولد ۔( «یلصا ینومتیآر

 . یراخیلا هجرمخا (۲) .ناخيشلا جرحا ()

 مطب هج رشا (۳)
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 « هبر نع ځلی یپن وع اإ ساتلا نم ةعامج دوقي دقاق درجم سيل هنآ كلذ

 اوعيطأ ارتمآ نيذلا اها : هلل ةدابع هتعاطو «رمآ هتعاطف «مهيلإ لزق ام سانلل نيبيو

 نإ لوسرلاو هللا ىلإ ةردرف ءيش يف محعزانت فإف مكنم رمألا يلوأو لوسرلا ؟وعيطأو هللا
 عطي س .(0۹ :ءاسلا) (اليرأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مولاو هللاب تونس مخك
 ۸٠(. :ءاسنلا) € هللا عاطأ دقق لوسرلا

 «بح لک قوي یللا قئاغلا بلا كلذ هعابتآ نم تک لوسرلل عمعجا كلذل

 «هياحصأ سوفت ىف ريثأتلا نم هل عمتجاف « هل ةدابع ىه يتلا ةعاطلاب مازتلالاو
 ريثأتو ءةذفلا ةيصخشلا ريثأت . . خيراتلا ىف ليثم هل نكي مل ام ؛مهيلع هللا ناوضر

 . .نآ ىف امهالك ةذفلا ئدأبملا

 لنيصفتلاب اهيلإ دوعتسو « ةقباسلا ةرقفلا ىق الامج| اهنع اند دقف ئدابلا امف

 . كعب امف

 ةيصخش اهنإ ؛ لوقن نأ ماقا اذه ىف انتزجي دقف خلو لوسرلا ةيصخش امأ

 : مهيلع همالسو هللا تاولص ماركلا لسرلا صاخشأ ىف قرفت ام تعمج ءةعماج

 ىلإ . .مالسلا مهيلع ميهاربز ةقرو ؛ىسوم مزح-و ؛ جون ریصو ؛«یسیع ةيئاحور

 ىسايسلا دئاقلا ةيصخش هيف عمتجاف . . هلبق ىبنل حتت مل « م اهب درفت لاصح
 دئاقلا ةيصخشو . . مألا نيب ايلاع اًناكم اهتوبيو «تاتش نم ةمأ عمجي ىذلا

 لبث هب ضوخیو ءهسأب ةوقو هتعاجش یف اف اش یج یبری یذلا «یرکسملا
 نم ةعقلا ىلع هعابتأ ةيبرت يف ادهج ولأي ال ىذلا ىبرملا ةيصخشو . .كراحملا
 ليلا ءاثآ «ةدابعلا نع لفغي ال ىذلا لتبغلا دياعلا ةيصخشو . . ةلضافلا قالحألا

 جوزلا ةيصخشو . , داهجلا نع رتفي ال ىذلا دهاجلا ةيصخشو . .راهدلا فارطآو
 اهنم ىغطي ال «ةيصخشلا ىف نزارت ىلع كلذ لكو . .دودولا ميحرلا بلاو ىلاثلا

 هریثأت نوکپ مرج ال . . بناج باسح یلع بناج طشنی الو «بناج یلع بناچ
 . خيراتلا ىف رشب هثدحأ ريثأت مظعآو ءهموق یف یی هثدحا ریثأت مظعآ هعابتآ یف
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 هلا لوسر اهماقأ ىتلا ةدعأقلا تآشتأ يتلا ئدابلا نع ثيدحل ا اتلمجأ امكو
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 ةملك كلذك لرتن ةدماقلا كلت ىبر ىذلا مظعألا ىبرلآ ةيصخش نعو ء هش
 : مهفاتكأ ىلع ةدعاقلا تمأق نيذئإ لاجرلا ةيعون نع ةلمجم

 ٠۲١(. : ماعنألا) ي لامر لع ثیح معآ هللا ب

 نيذلإ موقللو ءةلاسرلا اهنم قلطنت ىتلا ضرأللو و يبل ها رايمحا نإ
 ةا هتلاسرأ شنأ راسلا دقق « ةخلاب ةمكح كاش الو ءءارو ؛ةرم لوأ ةلاسرلا نرشلتي
 ضرآ بسن اهنأ هلا ملعي اضرأ راتخاو + مهيلع همالسو لا تارلص لسرلا مظعأ
 لودلا نم ةلودل .تقولا كلذ ىف اهبف عمطم ال ضرأ . . ةقاخلأ ةلاسرلإ اهنم قلطنت
 ةمولا ةعامإ اشنتف ءادرج ءار اهنأل ؛ذشموي ضرألا مكت ىتلا ىمظعلا
 نع اهقيرعت وأ اهفامض] وأ اهتبكل ةيج- راح ةطلس لح دعت نأ نود « نكمتتو
 تئاک اھل یدصیت نآ تدارآو ؛ءاهرطخ یمظعلا» لودلا ٹهبنت اذإ یتح ءاهشمهم
 .ءادعألا اهب بعرت ىتلا ةبراضلا اهتوف تآشثأو ءاهتلود تأشنأ دق

 هذه لمحي نم حلصأ مهنآ كلذك هللا ملع دقف «ضرألا هذه ىف رشبلا امآ
 دل .معن . .نوكرسشم .معن . ويلو . .قافآلا ىف اهب قلطنيو « ةلاسسرلا
 ةرطف ملسأ «هلك كلذ ءارو نم مهنكلو . محن . لادا ىديدش . معن . . ةمرصخلا

 اهتواخرو اهفرتب ةيلهاجا ةراضحل ا اهتدسفأ يتلا ؛ىرحألا ضرألا بوحش نم
 ناعيروطاربسإلا تناك امك ءاهيف لذابلا راشعناو ؛ضرألا ىلإ اهدالخإو
 ءاذختسأ نع ًالضف ءمورلاو سراف :ًاهلامشو ةريرجلا نبي نع !!ناتميظملا#
 لماعت هبعش عم لماعتیو «باقرلا هل عنخت ىلا سدقلا مكاملا ةوطسل اهبوعش

 . ديبعلا حضخيو ديسلا ىفطيف ؛ ديبعلا عم ديسلا

 كلو . . نيكرشملا برعلا سوفت كش الو تدسفأ دف ةيبرعلا ةياهاا تناك دقل

 تلازأ نإ امف «ةرطفلا ميمص ىلإ لغرتي مل «ةرشقلأ ىف داسف  عقآرلا ىف تي امك
 ىف ةروخ ذل ا ريخ رصانعب ًاسأر تلصتا ىتح «ةدساغلا ةرشقلا هذه ةديدحلا ةديقعلا
 . بيجاعألا تلدحأق « ةرطفلا

 ىتح ةوأرضب نيدلا اذه ارلتاقو «مهرفك ىلع اورصأ نيذلا رافكلا ادع اميفو
 یف اهل لیثم ال «ةعئار ةباجتسا تباجحسا دع « تباجعسا یتا سولا ناف ءاولشق
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 قيمحلا مهصالخإلر « ةفئازلا ةرشقلا تحت مهترطق ةمالسل « لبق نم لسرلا عابتأ
 .ءأادفلأو لذبلت مهدادعشسا و مهتعاجشلا و ؛نیدلا اذهل

 ناكم يآ ىلإ عیرسلا لاقتنالل مهدادعتسا وه «هيلإ ةراشإلا نم دبال رخآ رصتعو
 ءةدعقملا طباورلا كلت مهضرأ ىلإ مهدشت ال . . مهل اتطو نوكيف هنونطوتسي دیدج

 هذهبو ء«تاوطخ عشب اهنم لقتنا اذإ ةيرخلاب سحيق «هضرإ ىلإ حالغلا دشت ىتلا
 رونلاو ىدهلا نولمحي «لبق نم بعش رشتني مل امك ضرألا ىف اورشتنا ةلصفلا
 .ةيرشبلا للكل
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 ةدعاقلا ةبالص ىف تميس « ةلالث لمارع نع المجسم اًتيدح نآلا ىتح ادد
 ىبرملا ةمظعو «ةدعاقلا اهيلع تماق ىلا ئدابلا ةمظع : خخ لوسرلا اهأشنأ ىتلا
 . ىبرلا ةمظعب اورثأتو ءةميظعلا ئدابملا !وشلت نيذلا ىدل ةرطفلا ةمالسو ء ك
 . .هسابتأل مج للا دوسر اهب ماق یتا ةييرتلا رود نع دحب ثدحشن ملو

 اهنکلو ۔ هللا دنع نم تلزتآ موی تناک امک ةدوجوم مویلا یهو ۔ دج وت دق ئداہماف

 اهحباثبو ءاهتبلتسيو «هعأيتآ سوفت ىف ىبرأا اهرب ملام «ءاهسفن تاذ نم لمعت "ال

 ىتح «لماكلا هريثأت ىطعي ال هتکلو دج وپ دق یبرلاو . هیجرشلاو ةيانعلاو ةياعرلاب
 ام «سوفتلا ةيبرتل ىفكي ال هدحو ىئأقلتلا رثأتلاف « ةيبرتلا ةيلمعل مزاللا دهل ا ىطعي

 ۔ سوقنلا ىف اهخ يس رتو «ةبولطملا ميقلا قيمعت ىف ايباجيإ نهج یبرملا لب مل
 نآ انه ديرت انكلو .؟"ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم نع رنآ بانك ىف تثدمت دقلو

 انعك رح ىف موبلا انهجاوي ىلا عوضوملا هنأل «ةدعاقلا ءاشنإ ىف ةيبرتلا رود ددحن
 . عضاوملا نم ريثك ىف اداح اداقتفأ هدقتفنو ءةرصاعملا

 هنأل «ةيرشيلا سفنلا ىف قيمعلا هريثأت هل هلا الإ هلإ الب نالا نإ قبس اميف ائلق
 . . ديدخا ةعطق ىف ىبرهكلا رايتلا لعفي امك «سضنلا لحناد ىف تارذلا بيترت دیعی
 ال ۔اهبذاوجو اهتالاعفناو اهقاوشأو اهفتاوعو اهتايغرب ةا سفئلا نكلو ؛معن

 , ؟ةيمالساراا ةيبرحلا جهنم باك ()
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 ريغ ةرتف اهيلع نوكن ىتلا اهتروصب ظفتحت نأ نكي ىتلا « ةئكاسلا ديدحلا ةعطق هبشت
 اهلحناد ىف كرحتت الو لعنت ال ىهو .اهتاذ ديدحلا ةعطق تإ لب . . نامزلا نم ةريصق
 مضوت ملام ءدبألا ىلإ ىبرهكلا رايلا هثدحي ىذلا اهعضوب ظفت# ال _ سيساح ألا

 ! لبق نم تیاک امک (یرحآ ۃرم اھتارذ رشعبتت نأ نم اھلففمت ظفاوح اھل

 اذإ « ىرحآ ةرم ردعبت نأ ۔اهبذارجو اهقاإوشأو اهتالاعفناب  ىلوأ ةيرشبلا سفنلاو
 بيترت ةداعإ ىلع لمحت ىتلاو ءرشعبتلا نم اهظفس#ع ىتلإ ظفار اهلوح مقت مل

 . .ديدج نم اهماظن طرفثي نأ تمه املك «اهتارذ

 نكلو « ظفإوح الب ةدم تكر ت اذإ اهتيسيطدخم لك دت ال ديدملا ةعطق نأ امكو

 هلک اهناھ] عیضی ال «تنمآ تلا سفنلا كلذكف ‹ جيردتلاب ةيسيطانغملا اهيف فعصضت

 ر ا حصي ىتح جير دتئاب اهناهإ فعضي نکلو ‹ظفاوح الب ًالیوط تکرت اذإ
 . .عقاولا ملام ىف دوج وع ريغ هنأک ینح :كسامتلا ىلع ردا ریغو «لعاف

 .ناعرلآ درجم سیلو تالا ىلع ةيبرحلا ىلإ ةحللا ةا وديت

 يم ؛اهئايك يف ةيئاد ةراوم ةكرح ةيويئدلا اهتايح ىف ىناعت ةيرشبلا سغنلا نإ

 بح سالا نیز ف :لزنملا ثا باشك ىف اهركذ درو ىتلا تاوهشلا اهثدحت یتا

 ةموَسملا ليْلاو ةفلاو بهألا نم ةرطقملا رطانقلاو نيننلاو ءاّسنلا نم تاوهلا

 ١١(. : نارمع لآ) ( بالا نسح هدنع هللاو ادل ةايحلا عات كلذ ثأرحلاو ماعنألاو

 نم یتلاو . سفللا لحاد ىف ةبقادلا ةراوملا ةكرملا هذه نأ لبق نم انركذ دقو
 ىلا ءالتبالا ةطقت ىه ۔نيعم كولسو ةنيعم لامعأ ىلإ ناسنإلا عفدت نأ اهتعيبط

 نع ڭولسو ؛ سفن نع سفن هيف قرتفت ىذلاو ءايندنا هتايح یف ناسنإلآ هیناعی

 )¥ : فهكلا) ( المع نسا مهیا مموابنل اھ ةنیز ضرألا ىلع ام انام اإ : كولس

 ىلإ اهكرغو غلا لاد كرحعت ىلا تاوهشلا ركذ ةيركلا ةيآلا تلمجأ دقو
 تالامفنا نكلو .ليصغفتلا لاجسم سيل لاجلا نأل ءنيعم كولسو ةنيعم لامعأ

 فکت داکت الو < یھتنت داکت الو ‹یصحت داکت ال هبذاوجو هفقاوهو هقاوشأو ناسنإلا

 . ملسو هيلع هلا ىلع لوسرلا ثيداحأ نم ريثك يفر یر تایآ یف لیصطلا درو (1)
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 ءالتب الاغ كائذلو . .؟ىضقت ال شاع نم ةجأح وا : رعآشلا لاق امك  حااإلا نع

 ميقتست ىح «كلذك ةظحل لك ىف ةمئاق ةييرلا ىلإ ةجاحل او ء ةظعل لك ىف ماف

 ىلع دوحتتو «تاوهسشلل ةيدوعلا نم ررجشتو «بولطلا عضولا ىلع سفنلا
 كا : ىلؤعت هلرق ًاهيلع قبطنيو «لصألا ىه اهل ةيسنلاب حبصت ىتح ةماقتسالا
 ةّنجلاب !ورشبأو ورحت الو اواخت الأ ةكالملا مهيلع لر اوماقتسا م هللا اير اراق نيذلا
 الو ءًأطنا-إ نم ناسنإلل ةمصع الف كلذ عمو . ١١(. : تلصف) 4 ةودعوت معك يملا
 احس وتقم ةبوتلا باب تاك نإر « ءاطحألا ىف اهعق رت ىتلا سشنلا فتاره نم دحل نامأ
 اتهو . .؟نوباوشلا نيئاطلا ريضو ءاططخ مدآ ىتب لك * : ماردلا ىلع رشبلا مامآ
 . دودا دعبأ ىلإ اهب مامتهالا ةرورضو ءاهيلإ ةيرشبلا ةجاحو ء ةيبرتلا رود رهظغي

 :بسحش اهتالاعفناو اهسجأوهو سفنلا تآوهش طبضأل ةبولطم ةيبرشلا تسيلو
 اهنكلو ةايح اهريخب ميقتست الو ءاهنع ىنغ ال يتلا سسألا نم اذه ناك إو
 ةمزاللا ميقلا نم ىر تايوعسمو «فكرلسلا نم ىرسخأ تايو سف ةبولاطم

 . .ةابحلل

 طوخغض اهضحب « ءالثبالا نم ةغلتخم اًناولآ ايتدلإ هتايح ىف ناسنإلل هلا ردق دقت

 طرغض رحآلا اهضعبو :هتاوهشو هعزاونرو هحفآود يهر «هسفن لاد نم هيلع عقت

 تئاک ءاوس «ءهسفن لحاد یف ام یلع رٹوت تناک نو «هنایک جراح نم هيلع حقت

 ساتلا فارعأ ةريخألا هله ىف لخديو « ةيعامتجا يآ ةيداصتقا ىآ ةيسايس اًطوخض

 ىف اهنم ريشكلا ناك نإو ءاهتايضحقل سادلا عاضحإ ىلإ عرلت اهلكو ءمهديلاقتو
 اوربكتسا نيذلا اهضرفي ءاوهأ « ةيقيقح- تارورصض ىه اغ رثكآ ءاوهأ ةصاحخ ةيلعاخلا
 نمو ضرألاو تاومسلا تدل مهءاوعأ قحلا ميلا ولو :اوفعضتسا نيذلا ىلع
 .(۷1 :نونمزملا) (نهيف

 هلضفو هللا همرك ىذلا « ناسنإلاب قتاللا ىوتسملا ىلع ةايلا ميقعست ىكل دبالو
 كلت بسب صرحت ولو طوغضلا هذه ناسنإللا مراقي نأ دبال قلع نم رشک ىلع
 . .نامرملا نم ناولآ ىلإ ةمواقلا

 ب ةا نیارو دمسأ ءاور ( ) ١

4 



 ىوقت ال ةغيعض «مأرقلا ةليل حبصت اهنإف ءدهعتو ةياعر ريب سفنلا تكرت ولو
 ىف اوربكتسا نيذلا عمطيف «ءاوتلالاو ءانشئالا ةلهسس طوخصضلا ةمواقسم ىلع
 ذئدنصو مالستسالا نم ديزم ىلع سانلا نم أولصحيل ؛ طخغضلا نم ديزم مادخشسا

 اب رحبلاو ربلا يق داسفلا رهط :ىرشتسيو نكمتي ىأ «ضرألا ىف داسفلا رهظي
 غطي نم نايغط (بسکلا# اله ىف یوتسی . ٤١(. !مورلا) ( سالا ي دیا تبسک
 نآ یغبني ىلا ةيوسلا اهتروص نع ةايلا دبي داسف هلکف «ملستسپ نم مالستساو
 . .اهيلع نوکت

 ةهجارم ىف اهل ةمزاللا ةبالصلا سفنلا باسكإل ىرخأ ةرم ةيبرتلا رود زربي انهو
 رايهنالإ نم ىسغتلا ءادبلا ىقت ىتلا ةيلصلا راجحسألا ىه ئدابلاو ميقلاو . طوخضلا

 ميقلا كلعب ىقيقخا كسمتلا ردق ىلعو « طغضلا تحت ءانثنالا وأ ةمدسص لوأ دنع
 ةيبرتلا هدمت ىذلأ وه كسمسلا كلذو «سفنلل ةيقيقسا-ا ةبالصلا نركت ئدابلاو
 نم تدوعت دق نوکت یتح سفنلا یف ثدحیی ال هنکلو ۰ بوۋدلا اهدهجعپ ةحيحسملا

 قيطت الو ةبالصلا ىلع ىوقت ال كلذ ريخب هنأل ءاهتارهأو اهتآوهش طبخ ىلع لبق

 : فرخزلا) ميف طارص يلع كإ كبلز يحوأ يذلا كسمتساف ل : .ًاهفيلاكت
(Erةيحلصملا رجأ عيسضت ال الإ ةالصلا اوُماقآو باعكلاب نركسمي نيذاو ل . ) 

 0۷١(. :هفارعألاا .

 ءرومالا نم ىوتسلا اذه دنع الو «دعلا اذه دنع ةيبرتلأ ىلإ ةجاخلا ىهدنت الو
 :ةدحاو ةمأ مهلك سانلا نوكي الآ هلأ ةثيشم تضتقا دقق ؛ نينمرملل ةبسنلاب ةصاحخو

 كلذلو كبر محر نم الإ 6ت0 نيفطخم نوازي الو ةدحاو دما سالا لعجت كير ءاش ولو
 چ( سوم مکسو رفا مکن مگقلخ يدلا وه .(۱۱۸-۱۱۹ :دوه) ېمهشقلخ
 . .(۴ : نباعتلا)

 ؛رافكلاو نينمؤلا نيب ضرألا ىف عناددلا عقي نأ ىلاعتو هناح بس تس ئم ناک مث
 ريغب اهيف لطابلا يلع ءالعتساب ضرألا سفت ال يكل « ءلطابلا لهو قحا لمآ نی
 ٍرلضف وذ هللا نكأو ضرألا تدسفل ضعي مهضعب سالا هللا عقد الوو : :مهعدرپ عدار

 لطابلا لهأ رمدي نآ ىلاعتو هناحبس هلا زجعي الو . ۴١١(. :ةرقبلا) & نيماعلا ىلع
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 نأ هاندرأ اإ ءيشل اوف املإ ل :نوكيف نك ءىشلل لوقب ىذلا وهو «مهنايغط لطبيو

 ىلع مهريمدت لعجي نأ تضتقا هتنس نكلو . ٤١(. : لحنلا) ةركيق نك هل لوف
 ءالتبالا نم اءزج قا لهأل ةبسلاب اذه نوكي نأو «هدییاتو هللا نرحب «قخآ لهآ دی

 هللا ءاّشي ولو كلذ : تقولا تاذ ىف ةعفرو مهل اًقيرشتو هللا ةنس ىف مهل ردقملا
 هللا كلو مهولتقت ملف طظ . ٤( :دمحم) ( ضعبب مكعب ولبيل نكأو مهتم رصقلال

 عيمس هللا نإ انسح ءال هنم نيم ؤملا يلبيلو مر هللا نكلو تير ذإ تيسر امو مهّعف
 . .(1۷ : لاغنألا) ڳميلع

 نم اهظفحو ضرألا حالصإ لجأ نم هعفدو لطابلا ةدهاجيم وهو رمألا اذهو

 ةررذ هتاذ تقولا ىف وحو ءايندلا ةايلا ىف اهيلإ ناسنإلا لصي يتلا ةمقلا ره داسفلا
 مالکلاو) تلق ؟همانس ةورذو ؛هدومعو <« رمألا سرب كربخأ الآ» :مالسإلا عانس

 :مالسإلا رمألا سار : لاق . هللا لوسر اي ىلب ؛(هنع هللا ضر لبج نب ذال
 ."ءداهملا هماتس ةورذو ء ةالسحلا هدوم

 دادعإلا لبق ىحورو ىسقت دادعإ .دادعإو ةليوط ةيبرت ىلإ جاشحي رمأ وهو
 دق ناسنإلا نوكي ىعح محي ال ةيبرتلا تايوتسم نم یوتسم وو «یدالاو یمسجبا
 ىلع اهرودب ركترت ىتلا ةيسفنلا ةبالصلا ىلإ ةجاح ىف وهف «نيقباسلا نيرتسفاب رم
 ىلع بيردعلاب هدب ةثاللا اهتايوتسم ىف ةيبرتلا جردنت اذكهو «تارهشلا طبض
 خيسرتب ةبالصلا باستكاب ارورم ؛ طابضنالا ىلع سفنلا ديرحتو تاوهشلا طبض
 ىف هفيلاكت ىلع ربصلاو داهجلل دادعتسالا ىلإ الرصو « سفنلا ةيب ىف ايلعلا ميقلا
 . . الأو سفتنلأ

 ةصاح ء«تورقلا ريخ نع انشيدح ىف هيلإ ريشل نأ دبال «ريخأ یوتسم فلاته مث
 زواجشي ىذلا < ليبللا عوطعلا ىرحسم وه ؛مهيلع هللا ناوسضر ةباحملا ليج
 تابجاولاگ اهلعجيف تابحشسملاو تابودنلا ىلإ ىقتريو تاضورفلاو تابجارلا
 هلل ةا ةدابعو ءهلوسرو هلل اپس نکلو «هلوسرو هللا نم مازلإ ريخب « تاضورغملأو

 هللا لوسر ءابر ىذلا ديرفلا ليجأ كلذ هيف ةروذلا غلب ىوئسم وهو ۽ هتأبض رم ءاځشپآ

 .ىذمرتلا هج را (1)
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 كلذ ىلإ نوعقتري دارفأ نم ةيمالسإلا ةمألا لايجأ نم ليج لخي مل نإ <« ج

 . عيفرلا قماسلا ىوتسلا
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 مج مظعألا برملا هلذب ىذلا دهح ما روصت نم انبرتقا دقف كلذ ادل حضتا اذإ

 ‹عقاولا ملاع ىف هيلإ تلصو ىذلا عيفرلا ىوتسملا كلذ ىلإ سوغنلا كلتب عافترالل

 . . ةيرشبلا خيرات ىف قوبسع ريغ یوتسم وهو

 ىتلا ىمظحلا ةادألا ىلع فرست نأ دهجلا اذه روسصت ىلع اندصاسي ارو
 ىلع ةيبرت لكل ةمزاللا ةادألا ىهو «هباحصأ ةيبرت ىف لك لروسرلا اهمدخشسا

 موبيلاو شاب ناهإلا قيمعت ىهر ؛مالسإلا لايجآ نم ليج ىآ یف م السلا جهنم
 . , هللا ةيعم ىف ةايلا ةسرأمو ؛رحنآلا

 ىذلآ وه هنإ . نالا كلذ لشم ةجرد ءارو ةج رد سفتلاب یقترپ بأ نکی یش ال

 مث «تاوهشلا ةلقث عم طوہهلاو تالسضنالا نم سفللا ظفحت ىتلا ظفاوسسا روي
 . تاجردلا ىلعإ ىلإ نيكلاسلا جرادم ىف عافتر الا اهيلإ ببي

 «هرهجو هرس یف هرکلیو اشير هبي : هللا عم ناستإلا شيعي ام ردق یلعو

 ثعب نم هيف امو رخآلا مويلا نم ركذ ىلع شيعي ام ردق یلعو «هاسضر یغتسیو

 هتردقو «هتاوهش طبض ۍلع هتردق نوکت ءرانو ةئجو ؛ءازجو باسحو «روشنئو
 هتیغرز « هللا لبس یف داهجلل هسفت دادصإ ىلع هتردقو ءايلعلا ميقلا لش ىئع

 . هللا ةاض رم ءاغتبأ ليبتلا عوطتلا ىف كلذك

 روسألا كلت ىلع اديدش اريكرت اهيف دجتسف ميکحلا ركذلا تاپآ انعبعت اذإو
 . .تاذلاب

 اهزجعي ال ىلا هتردقو ءىلعلا هتافصو ىتسلا هثامسأب ء للاب فيرععلا امأغ

 هشم رر ؛ءیش نع لفضت ال ییلا هتباقرو ؛ ءىش هثع سزحپ ال یلا هملعو د یش

 راشي نآ نم حضوأف ؛ءیش همامأ فی ال یللا هتوربجو ؛ءیش لک ٹتعس ر یتا

 باشكلا تاعوضوم نم ربكألاو لوألا عوضوملا وهو « يركلا ثا باك ىف هيلإ
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 «هتايضتقم نايبو « هيلع رمتسملا زيكرتلاو ءاهلغشي ىتلا ةحاسملا ثيح نم «يركلا
 ةالص نم دہعشلا رقاعشو , ىبلقلا داقسعالا ىف : ڭٹیرش الپ ہدحو هللا ةدايع یهو

 نم ءاج ا مازتلالاو ءءاعدو رذثو حبذو «ةلاختساو ةئاعتساو «حو ةاكزو مايمصو

 . ماكحأو تاهيجوتو تاعبرشثو اونو رماوأ نم هللا دنع

 ريك ذتلاو اهركذ عضاوم ددعتو ءاهضرع بيلاسأ عونت عم «ةمايقلا دهاشم امأو
 رظبلا تفضلي نكلو . . هلا بانک ردتي نل كلذك حضاو رمأف ءاهباذعو اهميعتب ءاهب

 :رحخألا مويلاب نايإلاو لأب نالا ؛ اعم نيرمألا نيب طبرلا ةصاخ ةيندملا روسلا ىف
 قالخألاو كولسلا طاغأو عئارشلاو رتاعشلاو دئاقعلاب كلذ طبرر « اناج یو الس

 یراصتلاو اوداه نيالار اوما نيالا إو !نيرفاكلا وأ اهب نينا ایش ماوس

 ا ځوان نفاق يلج ناف ءا م ار :OY : لاد نورم او

 مویلاو للاب نعزی میم ناک نم هپ ظعوب كلذ فورعملاب مهتيب اوضارت اذإ نهجارزآ نکنی
 يدلاك ىذألاو نْمْلاب مكناقدص اوب ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل ۲۴١(. :ةرقبلا)  رخآلا
 ارتمآ نيدلا هنأ ا f14) ةرقبلا)  رخآلا ويلو هللاي نمي الو مالا ءار لام قيدي
 لوسرلاو هللا ىلإ ةوُذرف ءىش يف متعزاتت تإق مكي رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو لا !وعيطأ
 اوتاق . ۹ : ءاسلا) يًاليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مريو هللاب توتو معك نإ
 نيد تريد الو ةكوسرو هللا مرح ام نوم رح الو رخآلا مولاي الو هللاب تومي ال نيدلا

 )4¥ : : ةبوتلا) 4 نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوعي ىح باتكلا اوئرأ يذلا نم قحا
 هللا ردو رخآلا مولا هللا وجرب ناك نمل اس ةو هللا لور يف مك ناک دلل
 ناب ناإلا نيب ةيئدلا روسلا ىف ارشابم طبرلا ناک اذإو ١ :بارحألا) 4 اريك
 ىلع امهنم لك ركذ نإو كلذك ةيكملا روسلا ىف دوجوم وهف ءرخآلا مويئاب ناهإلاو
 مهو ةركدم مهبولف ةرسخآلاب تونمؤي ال نيالا دسجاو لإ مكهلإ م :ةدسح
 مهطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع فوشي نيذلا نمحرلا دابعو ل ١ : لحلا) تورې تسم
 نر نرو نيدلاو ٠0 امايقو ًادْجَس مهترل تريب نيدلاو ٠ امال اولاق نولهاجلا
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 نیذلاو تھ معمو قسم تماس اهن یو امارُغ ناک اھباذع نإ مئھج باع اتع فرصا

 ر هلا عم نرد ل نیدلار و ارق كلذ ن نار اورق مو اور ارفق ف
 اأ ىي كلذ لعق نمو نوري الو يحلاب الإ هللا مرح يلا سفللا فوشي الو رخآ
 لام المَع لمَعَو نمو بات نم الإ جه انام هيف دلو ةمايفلا موي باذعلا هل فاي
 هل لام لمع با نو هو اير ارفف هلا نکو تاتسح مهتا هلا لدبي كيرا
 نیداو مارک اووم وفللاب اورم اذإو رولا نود هش ال نيلاو CD هللا ىلإ بوپ

 نم ت به نر ورقي نیدلاو ته ناص ام اهل اررخب مل مھر تایاب اورکُڈ اإ
 ةوفلبو اورم مب ةا نوري كمقوأ «» مام نوقتملل تاجا نيعأ ةر ايرو انجاوزأ
 ٦۳ ۷٦(. : ناقرفلا) € مامو ارقتسم تدسح اھیف نیدلاخ (۷2) امالسو ةیحت اھیف

 متاق لك ءرحخألا مويلاب نايإلاو للاب ناهإلا نأ رمألا اذهل ةيوبردلا ةلالدلاو
 ةادألأ وه « نيلماكتس نيمزالتم نيطبترم مث «سفنلا راوغأ يف هثاذب قمصتمو «هتاذب

 رمتسملا دهعتلاب ةوجرلا اهرامش ىتؤت ىلا ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم ىف ىربكلا
 ةذغلا ةروصلاب : وكي هللا لوسر هب ماق یدلا وه أذهو . .بروؤدلا ةظقيلا ةعباتملاو

 . .خيراتلا ىف اهل لیثم ال یتلا

 قيمعتو « لاب ناإلا قيمعت وه «ةصاح ةكم ىق ء زم مئادلا هلمع ناك دقل

 شاب نایإلا نیب طبرلا مث ؛مهيلع ثلا ناوضر هباحصأ سوفن یف رحآلا مويلاٻ نایإلا
 ايالت رحآلاب اركذم امهدحأ حبصي ىتح- « سوفنلا كلت ىف رحآلا مويلاب فايإلاو
 رگذ نإو . . هباذصو هميعنب «رحآلا مويلا هم رَكَذ هللاب ناسنإلا ركذ نإ : هيلإ ايدؤمو
 ىف ءیش لک كئاعو ةرخآلاو ايندلا كلام « ىلاعتو هناحبس هللا رَكذ رحآلا مويلاب
 .دوججولا

 اذه ىف ةمخضلا ةادألا هذهب هباحعصإ ةيبرت ىف خؤ اهيلإ لصو ىتلا ةمقلا ودبتو

 اهنم !اوذحأو ءةذفلإ ةيبرتلا هذه نم اولهت نآ دحب هللا باتك ىف مهل عئارلا بفصولا

 يلوأل تابآل راهتلاو ليلا فالع او ضزألاو تاومسلا قل يف نإ : بيصن ىفواب
 تاسلا يلح يف توركفعيو مهبونج ىلعو ادوحفو امايق هللا تورك ذي نيدلا ):٠( بابألا
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 راثلا لخت نم ك انبر 6۵ راتلا باع اقف تاناحسس الطب ادم تقاخ ام انہر ضرألارو
 مگر اودمآ نأ نايا يدانپ ایداتم اعم انن ایر 9 راصتأ نم نيمئاظلل و هتیرخا دق

 يلع ادعو ام انتآو اير (۹) راربألا مم انف وتو انتاجس اعرفك و ابوئذ انآ رفغاف ایر ایما

 .(۱۹ ۱۹۰ :نارمع لآ) 4 داعیمْلا فاحت ال كنز ةا موب اتر الو كلسر

 ةا لآ ركذ نإ . ةعثارلا ةمقلا كلت ررصي نيلاعلا بر نم ميظعلا فصولا اذه
 یآ «ېهیونج یلعو ادوعقو اًمایق هللا نورکذی نیذلا لاب امف «هراثآ سفنلا یف ثدحی

 !؟مهسوفن یف رکذلا اذه رثا وکی فیک ؟مهلاوحآ عیمج یف

 ةلقث ىلإ ةبفجنم ةطباه ىهو سفتلا ىف رطخي ال هللا ركذ نإف ىرخأ ةهج نمو
 اغإ شا ركذ نع ناسنإللا اهيف لفي ىلا «ةلفغلا تاظ ىه كلتف . . تاوهشلا

 ةطمل لكف سايقملا اذه ابحصتسا اذإف «دوعصلا وجت هجم وهو هبر ناسنإلا ركذي
 ىلعو ادوحشو اًسايق هللا نوركذي نيذلاب فيكف . .دوعص ةظحل ةقيقحلا ىف ىه ركذ
 ءىش هنإ ؟دوعصلا ىلع اوٹ مکو اودحص مک ءمھلاوحآ عیمج یف یآ مھبولج
 . . هتقیقح ىلع ءروصتت نیح اًح عئار

 تاذ نيطلا ةضبق نأل هيلع دوعتت ىتح ةيرشبلا سغلا ىلع قاش رمأ درعصلا نإ
 عقر ىلإ جاتحيو «نزاوتي ىتح رمتسم عفر ىلإ جاتحیو ء لغسأ ىلإ اًسثاد لی لقث
 . . طوبهلا حفاد ىلع درعصلا عفاد بلخي ىكل رثكأ

 ةخيقنلا ىهو ءهثرطف قامعأ ىف ءناسنإللا نايك ىف ةدوج-وم مفرلا ةادآ نإ ةقيقح
 هيف تخقنو هتيوس اذإف (1#) نیط نم ارش قلا ينإ ةكنالملل كبر لاق ذإ > : هيف ةيولعلا
 .(۷۲ ۷۱ : ص) 4 نیدجام هل اوقف يحوز نم

 <« لمعلا ىلع ةادألا هذه بيردتل لذبي نأ غيني ادهج كانه نأ ىفني ال اذه نكلو
 ىرشبلا نايكلا ىف ايالت تارهشلا لمعت امنيبف «ةيبرتلا هب موقت يذلا دهحلا وهو
 اهب رخزت ىلا عاتملا ناولآ ىف ةرضاح اهتاريثمو ءناسنإال ةديزمو ةببحم اهنوك ةعيبطب
 ةقاطلاب عفترتل ‹ نيحم قاطن ىف تاوهشلا سہ یئلا طبضلا ةادآ ناف ءاندلا ءاي
 اهي ىتلا رومألإ ىلاعسو ميقلا تالاجم ءايلعلا تالاجملا ىلإ كلذ دعب ةيويسللا
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 ىلإ لفطلا جاعحي امك ءاهلمحب موقعل بيردت ىلإ ةجاح ىف ةادألا هذه . . هللا
 هنايك ىف ةنماك ىشملا ىلع ةردقلا نأ مم ؛ ضرألا ةلقث مواقيل ىشملا ىلع بيردعلا

 اقحز فحزپ ادحعقم حبصي وآ « رینگ هیشم رعاعی دقن بردی ملاذاو « هللا هقلح فتم

 نع ةرتعقملا ريطانقلاو نيبلاو ءاسَتلا نم تاوهشلا بح ساتل نيز :ضرألا ىلع
 نح هدي هللاو يذلا ةايحلا عام كلذ ثرحلاو ماعنالاو ةمرسملا ليخلاو ةضفلاو بألا

 رال ایت ی یر تاج ھر د ارق نیل کف مرتقب موا لف 0 بالا
 اّنإ نر نووي نيدلا هه دابعْلاب رص هللاو هللا نم ناوصرو ةرهطم جاوزآو اهيف نيدلاخ
 نيقفملار نيعئاّقْلاو نيقداصلاو نيرباصلا 3 راثلا باع انفو اتبولذ ان رفع انآ

 .(۱۷. ٠٤ :نارمص لآ) ي راحسألاب نی رفغتسملاو

 .دوعصلا تاودأ هلهرو ؛ تاوهشلا ةلقث كالت

 ىلإ ناسنإلا عفر ىلع لمعي وهو هلآ لاجملا اذه ىف ىمظحلا مالسإللا ةيزمو
 امك ؛ضرألا بلج اهیف مدعتي ةئطدم ىلإ هعفدي ال تاوهشلا ةلقث ةنزأول ىلعأ
 «ءاضفلا ىف قيلحتلا تاسلولل رسيت دق هذهف ءةيذوبلاو ةيك و دنهلاو ةينابهرلا لسم

 رماألاو داهيملاب داسقلا نم اهظفحو سضرألا ةرامع لامهإ ىلإ هب ىدوت اهنكلو
 نآ مسلعي هنأل « هلا اهب رمأ ةيئابر فسيلاكت اهلكو ؛ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 امو حلی ام مساعی هقلخ ی ذلا وهو «ناسنالاو ةایخا حالص اهیف
 نم مكأشنأ وه ١١(. : كللا) 4 رببخلا فيطللا وهو ىح نم ملعب الآ : هل حلصي

 وتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا يف محاكم نإ نيدلا ٠١(.  : دوم) اهيف مكر معتساو ضرألا
 اهنا 6١(. :جسلا) يرومألا ةبقاع هللو ركل نع ارو فرعا اورَمأو ةاكزلا
 هلوسرو هللاب نرمو 3 ملأ باع نم مکیجىت ةراجت ىلع مگلذآ له اونمآ نیذلا

 :فصلا) 4 رمت معك فز مکل ريخ مکلذ مکسشنآو مکلاوماب هللا ليس يف تر دهاجتو
EET 

 ءاهيف تابيطلاب عاتمتسالاو ضرألا ةرامع ىلإ ناسنإلا هجوي وهو هنإف كلذكو
 فيلاكتلا لقطسيو «دسفيو لهرتب دثدنع هنأل تارهشلا ةآامح یف قرب هکر تی ال

 يف ودیت اهنأل ء هلا لیبس یف داهلاو ركنا نع ىهنلاو فورحملاب رمألا اهبلطتي تلا
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 نكآو كوعبتأل ادصا ارس ابيرف اضرع فاك ول : اعلا نع ناسنإلا قوحت عناوم هسح

 عم اودهاجو هللاب ؛وتمآ نأ ةروس تلرثأ اذزو ظ ٠ ٤١(. ةبوتلا) 4ةف مهيلع تدع

 عم اونرکپ ناب !وضر 7 نیدعاقلا عم نکن اترذ اولاقو مهتم لوطلا اوو كتا هلوسر

 . ۸١-۸۷(. : ةبوتلا) ج ةرهقفي ال مهف مهبولف ىلع حيطو فلاوخلا

 : هل نینرکملا هيرصنع نيب اًتزاوشم ناسنإلا موقي نآ ىلع مالسإلا لمسي ات إو

 : تقولا تإذ ىف ةرحخآلل ًالماعو اينذلاإ يف ًالماع «حورلا ةخفئو نيطلا ةضبق
 £ كر f+ I + 2 2 لو ر# لب ب . لر اا ۴

 ي روشنلا هيلإو هقزر نم اولكو اهبكام يف !رشماف الرلذ ضرألا مك لعج يذلا وهو
 ٠١(. : كلا)

# +¥ 

 ناچالا قیمت یه هباحصآ ةيبرعل كلب هللا لوسر دي ىف يمظعلا ةادألا ثئاك

 نأ مهديوعتو «يلاعتو هتاحبس للاب مئآدلا ريكذتلاو ٠ مهسوفن ىف رحآلا مريلاو للاب

 ىمظعلا مهتودق مالسلاو ةالصلا هيلع وه ناكو « هللا ةيعم ىف مهتقأط ردق اوشيحي

 . .رمآ لک یف وهامک «رملا كلذ یف

 ةيرشبلا سغنلا قلخ ىذلا لاو . .ةيبرشلا ةيلمع ىف لئاه ريثأث تإذ ةودقلا نإ

 ملام ءاهتوقو اهتغالب نم نکی امهم « یفکت ال اهدحو ةظعوملا نأ هناحبس معي
 سانلا وعدي مث « ساتلا مامآ ادوهشم اعقاو اهمجرتیو اهلثمتي ؛رشب بلق اهلمحي

 . خابتالا نوكي فيك ةيلمعلا ةودقلاب مهل نيب دقو اهعابتا ىلإ
 مهلی مٹ ۰ سیطارش یف اہودکم نآرقلا لرنپ نآ یلاعتو هناحیس ارداق هللا ناک

 لبقتت ال سوشتلا نأ ريب! فيطللا وهو ملعي هنكلو . .هوآرقي نإ نيبمألا برملا

 ةكرح ىلإ رسألا لوحي ىذلأ «بولطملا رثأتلا هب رثأتت الو ةروصلا هذه ىلع رمألا

 عمت هل ءرشب بلع ىلع ىلاعتو هناحسبس هلزنأ اهإ «قالطناو ةوق تا ةيعقاو
 «مالسإال هردص هللأ حرش نم عقأولا اذه بحيف «سائلا هاري اعقاو همج رتو الماك

 . هلأ نيد یف لح دیو ءهیلإ داقنپو ءهسف هل وفهتف
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 هقذخ ناک :تلاقف . هر هللا لرسر قلخ نع اهنع هللا يضر ةشلاع ثلقس
 . .نآرقلا

 : روتلا) (نيبملا غالبا الإ لوسرلا ىلع اموإل : یلاعت هلوق مهفن وحنلا اذه یلعو

 كو رگقتي مهلعلو مهبلإ لز ام ساتل نيب ركذلا كبلز اتلرنأو إ :ىلاعت هلوقو ٤.
 مل لوقي مگر نإ سانلل لوسرلا لوقي نأ درجم غالبلا سيلف . ٤٤(. : لحتلا)

 . .ساثلا ىلع لوسرلا هيقلي ايرظن اًسرد الو ةرضاحس نايبلا سيلو . .اذكو اذك

 ال ا سائلا مالعإ لجأ نم نيبولطم ىنعلا اذهب نایبلاو ؛ینعلا اذهب غالبلا ناک إو

 ىلإ هروذدب لوحتي + ىسفن عقاو ىلإ ملعلا اذه ليرحت امآ . . نيدلا رومأ نس هنوملعي

 ءعقاو ىلإ امجرتم مهير مالك سانلل لوسرلا غلبي نأ جاتحي رح رماف «ىلمع عقاو
 نوموقی فیک یلمع سرد یف اومذعتیو هب سانلا یدتقپ یتح « لمع یئ اح ورشم
 .فكحب اميف هليصفت ىلإ دوست ءةاعدأل سرد كلذ ىفو « هذيفتتب

 لفغي ال « هلا ةيعم ىف اهلك هتایح شیعی « هلل رکذلآ مئاد کل هلا وسر ناک ہلقو

 ام ةقاطلا نم ةحنمر «هبيدأت نسحأف هير هبدأ «هئاسل هع ري الو «هرکذ نع هبلق

 . .دهأج ده رشبأل ةبسئلاب اهنإو . . لاب ةمئادلا ةلصلا هذه هب قيطب

 كلذ ىلم اهلك مهتايح اوضقب نأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ىثح رشبلا قيطي ام

 هرکذو ؛ اب ةمئادلا هشلص ىف خك هلا لوسر هيلع ناك ىذلا قماسلا يوحسلا

 . تاظحلئاو لاوحألا ميمج ىف يئامتو هناحبس هل مئادلا

 سو «مهیلع همالسو هللا تاإولص ماركلا لسرلا اهي هللا صح ةصيصح كلتف

 مهو «مهيلع هلآ ناوضر ةباحصلا امأ «ىقوألا بيصتلاب هلا لسرلا ديس اهتم

 هعم نونوکپ نیح مهنآ إم هللا لوسر ىلإ ارکش دشف ؛لسرلا دعب رشبلا ريخ
 لاقف «هحم مهو مهلا رپغ رخآ لاح یلع اوئاک هوقراف ذو لاح ىلع نونوکی

 مكتحفاصل ركذلا ىفو ىدنع نونوكت ام ىلع نومودت ول نأ هديب یسفن یدلارق

 .؟"اةعاسو ةعاس ةاظدحاي نكلو .مكقرط ىفو مكشرف ىلع ةكلاللا

 .دمحأ هج را (1)

 ,ةجام نبأو دمار يدم رتلار ملم هاور (۲)



 ةعاس نكت مل ؛مهيلع هلا نارضر ةباحصلا اهنم اكش ىتلأ ةعاسلا نإف كلذ عمو

 ادوعقو اًمايق هللا نوركذي مهنأب مهل هللا فصو ىفكيو « هللا ركذ نع ةلفغ الو طوبه

 هللا لوسر عم اهيف نرنوكي ىتلإ ةعاسلا نيبو اهنيب قرافلا نأك اإ «مهبرنج یلعو
 . عوللا ىف ال ةجردلا ىف اقراف هل

 . . مهيلع هللا ناوضر ةباحملا هب هللا فصو ىذلإ عئارلا فصولا ىلإ دوعنو

 ركذلا وهآ ؟هل مهرکذ ناک فیکف « مهبونج یلعو ادوعقو اًمایق ہا نورکذی مهن
 ةقيقح وه مهدنع ءانفلا نأ رابتعاب « ةيفوصلا ةقيرط ىلع ءاتفلا ىلإ ىدؤي ىذلا

 :دوهشملا عقاولا ىف ةيرشبلا ةفاطلا روسضح ىلإ ىدؤي ىدلا ركذلا مأ ؟دوجولا

 ؟نا ةابضرم ىف لمست اهعمجتو

 نإف ؟ةظحللا هذه ىف ادم هللا ديري اذا : مهسفنآ !وأسيل هللا نورك دي اونأك دقل
 كإو . .داهجلا ىلإ عفادلاوه ركذلا ناك « للا ليبس ىف داها وم ةظحللا بلطعم ناك
 ركذلا ناك ملسم لك ىلع ةضيرف وه ىذلإ ملعلإ ليصحت وه ةظحنلا بلطتم ناك

 ليست ىف ىعسلا وه ةظحيللا بطعم ناك نإو . . ملعلا ليصست ىلإ عادلا وه
 ناك ءيئابرلا جهنملا ىضعقم ضرألا ةرامع وأ هلا ليس ىف قاتال! وأ لاللا قزرلا

 ركذلا ناك «فورعلاب نهورشاع ةظحللا بلطتم ناك نإو . . كلذ ىلإ اعفاد ركذلا
 رثاسو ةيئابرلا فيلاكعلا رئاس ىف اذكهو . . .فورعملاب ةرشاعملا ىلإ عادلا وه
 .ةايملإ عقأو ىف لمعلا تالاجم

 ىف مح ؟ هللا ناور نم ۔ةظحللا مه نيأ مهسشتأ اولسي هللا نوركذي !وناكو

 ىلع ارلمعو ءا اردمح كلذك ناك نإف ؟هيف مهدع هلا ىضري ىذا عضولا

 ريغ ناك نإو « لامعألا نم هبي اج هيلإ برقعلا ةدايزب هللا ناور نم ديرلا باستكا
 اومقَط وأ ةشحاف اول اذإ نيدلاو إل : هيف مه ام !وريغيل نكلو «كلذك هللا اوركذ كلذ
 اوف ام ىلع اورصي ملو هللا الإ بونذلا رفعي نمو مهبول اورفتتساف هللا اورّكذ مهسا

 نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانجو مهر نم ةرفغم مهؤازج كالو ©۴ نوملعي مهو
 .(۱۳۹۔ ۱۳۵ :نارمع لآ) ( نیلم رج منو ایف

 هيلإ ىدآ ىللا ام یرنآ ؛ نارمع لآ ةروس نم اهیلإ ارش یتلا تایآلا یف رظننلو
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 تاومسلا ىل يف نوركفعيو ميبونج نيلعو ادوعقو امايق للا توركي يذلا : ركذلا
 . .(۱۹۱ : نارمع لآ) چ ضْرألار

 تارمسلا قلخ ىف ركفتلا ةظحخ لك ىف بولطم وهو ةظحللا بلطعم ناك دقل
 قحاب ضرألاو تارمسلا قلخ :  قحا نم اهحيتب ىف أم ىلع فرععأل «ضرألاو

 و ضرألاو ءاسلا افلح امو ل . ١( نياغعلا) ( ر مصمْلا هيلو مكروص سحاق مكرر

 دقلو . ۷ : ص) الا نم !ورفك نيد لير اورفك نيدلا نط كلذ ًالطاب امه

 اهنم قلعت امءاوس «ةينابرلأ ننسلا ماظتنا نم اوأر ايو يهبر مهملع ا !ركردآ

 ءاًعيع الو ًالطاب نوكي نأ نكي ال نوكلا قلحخ نآ ةيرشبلا ةايلاب وأ ىدالا نركلاب

 ید! اذه ىلإ مهرپکفت لصی نیحو . . هيف ةيثزج لك یف ةظوحلم ةسکحلا نأو

 نم كانهف «نوكت نأ نكي الو : فاطملا ةياهن ىم تسيل ايندلا ايمل نأ نوكردي

 لظيو ملي نم مهنمو . . هتايح نم ةرطق رحآ ىلإ الاظ لظيو ءملظي نم رشبلا
 نيأف قاطملا ةياهن ىه ايندلا ةايحإ تئاك رلف . . هتاح نم ةرطق رح ىلإ ام ولظم

 . هپف قح الو هل ةياغ ال اتم ذئدنع نرکت اھنإ ؟قا

 مرسلا ركذ ىلإ قلا اذه ىف نماكلا قحا ىف ركغتلاو «هللا ركذ مهلقني انهو
 ناخ يف ورگ فو ل ؛ رانا نم لاب نوذيعتسبف ءرانو ةنج نم هيق امو «رحللا

 :نارمع لآ) يراتلا باذع اقف كتاحبس الطاب اذه تفلح ام ابر ضرألاو تاومسلا

aT 
 رانا لغت نم كأ ار : اهنم مهجتي نآ مهبر ىلإ اوعزف دقف رانلا اورگذت ذإو

 ىدي نيب ذرمدقب امأكو . .(۱۹۲ :نارمع لآ) راصنأ نس نيملاظلل امو ةيزخأ دقق
 يدان ایدانم اعم اإ ایر : رانلا نم ةاجدلا اهب نوجري ىتلا مهتالهؤم مهالوم

 9 رار عَ نوو اابس اع رق اتو اق رفطاف اتر ااف مکیرب اونم ن ناو
 :نارمع لآ) 4 دايما فلت ال كلثإ ةمايقل موي نرخ الو كسر ىلع ادعو ام ااو ار

(ALY . 

 باجعسا ءىش یأل نکلو «هدابع نم ةراحلا ةعارضلا هذسهل هللا بيجتسي يو
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 اهلكو ؟ةعارفلا درجا ؟ربدعلا درجي ؟ركفكلا درجا ؟ركللا د رجلا ؟هلاهبس

 مک لماع لمع عیضأ ال ينا مهبر مهل باجتساف إو :ناهإلا قدامصلا نمم نم ةبواطم

 يليبس يف !رذوأو مهرايد نم اوجرخأو اورجاه نيدّلاف ضب نم مك ضع یا وأ ٍرکذ نم

 نم اباوث راهنألا اهتحت نم يرجت تاج مهتلخدألو مهتاقيس مهنع نرفكأل ارو اولتافر
 ۱۹٩(. : نارمع لآ) ې باوتلا نسح دنع هللاو هللا دع

 فصو ىذلا عئارلا فصرلا اذهب تأدب یتلا تایآلا هله یف یوبرتلا سردلا اه

 . .؟مهبونج ىلعو ادرسقو امايق هلا نورکذی نیدلا» : مکا هللا لوسر ةباحص هلا هب

 نماوجرأر !ورجاه . . ضرألا عقاو ىف درهشما لمعلا ىلإ ىدؤي ىذل أ ركذلا هنإ
 .مهبر مهل باچتساف . .ارلتقو !ولتاقو ؛اورېصف هلآ لیس یف !اوڈوأو مهراید

 هصخسش یف الرا ةردقلاب هباحسما هج هللا لرسر یبر رکذلا اله یلعو

 اوراص یئح هتیاعرو هتیانعو ةرمشسملا هتعباشمو « هتاهیج وٽو هظعاوب مث «میرکلآ

 خب راتلا ىف اهل لبشم ال ىتلا ةيرشبلا ممقلا كلت ىلإ
# # 4 

 دهیلا لذب نم فدي ناک ءیش یآ یئإو ؛ ا دیری ناک اذام رظسلف نآلاو

 ؟ كفل هل نييرارح اولوکي نآدرجملأ . . باحصألا كئنوأ ةيبرت ىف هلدب ىذا رابخإ

 نأ قحستسیو كلش الو ليبن فدع هنإ ؟نایإلا یقداص نینموس اونو کی نأ درجلآ

 ؟دهمما اذه لك !نکلو «دهجلا هيف لدی

 بغرب ةروص نسحأ ىلع فدهلأ اذه قيقستل ىفكي دهم! الع نم ءزج ناك دفل

 ةيبرت ىف مالسلا هيلع مرم نبا یسیع هلذب یذلاک دهج یفکی ناک !لوسراهیف

 یف الشم اوناکو ؛هدعب نم هنید اورشئو «هل اوصلخناو «هلوح اوفتلا نیذلا هییراوح

 یسیعب اتفق اتاسرب مهراثآ اع ایقق مل : قالحالا ةفاظنو دهزلاو ةمحرلاو ةفأرلا

 ام اهوعد تبا ةينابهرو ةمحرو ةفر ةرعبتا نيذلا بوف يف انلعج و ليحبإلا هاناو مير نبا
 نكي مل هك اتمحم نكلو . .(۲۷ :ديدحلا) 4 هللا نارضر ءاغعبا الإ مهيلع اهات

 ء هلبق نم للسرلا مهابر نيذلا نينمؤملا لكك « نينمؤملا نم ةعامج ىبري نآ درج دیری
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 ءىشنت ىتلا ةبلصلا ةدعاقلا ىبري نأ ديري . .لجأو مظعأ رخآ !رمأ ديري ن اك اغإ
 ٠1١(. :نارمع لآ)  سائلل تجرأ دما ريخ اهرودب

 لبق ماركلا لسرلا اهابر ىلا ةنموملا تاعامملا نم ةعامج ىأ نيب قراشلا نإ
 فيلاكتلا ىف ساک مخ هلا لوسر اهابر ىلا ةنموملا ةعامح لاو « فب دمحس

 . .ءالوهر ءالؤح نم ةبولطلا ةمهلأو ءءالوهو ءالوه اهب هللا فلك ىلا ةينابرلآ

 هللا ؛ودبعيل الإ اررمأ امو :اهنع هللا لاق دف ةقباسلا ةنمؤملا تاعامجلا امأق
 . :٠(. ةنييلا) 4 ةا نيد كلذ ةاكزلا !وتزيو ةالصلا !وميقيو ءان نيدلا هل نيصلخم

 هل نيصلخم هلا !ودبعب نأ + هتاذ فیلکتلا مهفلك دقف هل لوسرلا ةعامج امأو

 هب مهصتحخا « رحآ اًفيلکت مھش مث ءةاكزلا !وتؤيو ةالصلا اوميقيو ءءافنح نيدلا

 ووك اطسو ةا مكادلعج كادر ٠٠١(. :نارمع لآ)  هللاب تونموتو رکدملا

 ٠٤۳(. :ةرقبلا) ( دیهش مگیلع لوسرلا توکیو سالا ینع ءادھش

 :بسحف اهسفن تاذ ىف ناهإلا ىلع ميقتستو هللاب نمؤتل تجرحآ ةقباسلا ملا

 طإرصلا ىلإ اهلك ةيرشبلا هب ىدنهت اجفرم نوكتل « سانلل تجرح ةمألا هلهو
 هسفن تاذ یف میقتسی نآ هل دآرپ صخش نیب نیوکتلاو دادعإلا یف قرفو . . ميقتسملا
 يف ال ؛یذتحپ اجذوغ نوکب نأ هلم داری صخشو <« نيدو دسم موق دودج فو

 نم ةعقب يأ ىف اهب قلا امشيح اهلك ةيرشبلا قاطن ىلع لب (بسحیف هموق لحاد

 .ضرألا

 اًمثاق قرفلا لظي نكلو «فكليرش الب هدحو هللا ةدابع : ادحأو ساسألا وكي دقو
 نآ ديرت ساسآو «قاطنلا دودحم «مجحلا ريغص ءانب هتوف ميقت نآ دیرت ساس نیب
 جاتحي امهالكو ءناقتإلا هيف بولطم امهالك ؛ءاجرألا عستم اًقهاش انب هقوف ميفت

 . .ناقتإو ناقتإو «دهجو دهجو «ساسأو سأسآ نيب ناتش نکو «دهج یل

 . . هللا باتك ىف ءادتہا هظحلت قرافلا

 بتكلا نم باتك دج وپ ال نکلو «رخآلا مويلاو كاب نايل تيعد ةنمؤم ةمآ لک
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 ثا باتک یف امهتذحآ نیذللا رک ر لاو ةحاسملا ةيضقلا هذه هيف تذحأ ةلرملا
 ىلا ةيرعوج ا ةيضقلا ذهب اهدم ةبولطملا فيلاكتلا تطير ةنسوس ةمأ لكو . ريحخألا
 طبر اهيف مكحأ ةلاسر دجوت ال نكلو :ءیش لک قلطلمو ؛ءیش لک ساسا یه

 فيلاكتلا ددعت عم «ةريحألا ةلاسرلا ىف مكحأ اسك ةيرهوبإ ل1 ةيضشلا هلهب فيلاكتلا
 . ')ءةايملا تالاجم لكل اهلرمشو اهقاطن عاستاو ةلاسرلا كلت ىف

 ىلا ىوبنلا جهنلا ىف هلا باك یف ءاج اھ زاوم طخ ىلع ۔قرافلا ظحلت مٹ

 للاب نالا ةيضق ىلع جهنملا زيكرت ىف ءاوس «هباحمآ م هللا لوسر هب یر
 هذسهب .ةيكولسلاو ةيداقشعالا اهلك فيلاكتلا طبر ماكح-إ ىف وأ ءرحلآلا مويلاو

 . ةيرهوم أ ةيبضقلا

 ةايح مطدث ىلا تاهيجرتلاو ماكحألا دعب تلزن دق نكت مل ةمكملا ةرتشلا ىف
 رذبل ةصصخم اهلك تناك اإ ء ةيعامتجالاو ةيداصحقالاو ةيسايسلا ةلمولإ ةعامملا

 ىلا «ةديقملا هله تايضشقل سرفتلا هذه ةئيهتو « سوغنلا ىق ةحيحصلا ةديقعلا
 . ,بسائلا اهدعوم یف ءیچ نآ هلا ملع یف اردقم ناک

 « هلا لوسسر ادمحيم نأو هللا الإ هلإ ال هنآ اودمآ نيذلا نيئمؤلا نع نآلا ملكتنو
 اهابر یتا ةبصلا ةدعاقلا مه ءالوه بأل ءارحلاو باسلاو روشتلاو ثعبلاب !ونمآو

 نأ انتوفپ ال نکلو . . لصفلا اذه یف اشیدح عضوم یه یتلار لیٹ هللا لوسر
 ءاوس ؛ سانلل اهخيلبتو «ةيضقلا هذه ضرع ىف < فز هللا لوسر یناع مک رکذٹ
 برأ لئاسو لكب اهنوپراحپ ءداصراب ةوعدلا ذهل اوفقو نيذلآ شيرق ةاغط نم

 تقولا تاذ یف مه مهنالو ءاهتافولأم فلاخت اھنآل اھدہراح یتلا ریمامحلا نم مآ
 چ

 4 .هرهرک مآ مهسرفن هتضتراو «هوعي مل مأ كلذ !وصو ؛ةاطلا كعلول نودع

 نم اهئيحب تایضتشم ىلع زیکر تلا ناک اهددصپ نحن تلا ةرعفلا هله یف
 . .هللا الإ هلإ ال تایضتقم

 ىف نيتداهشلاب قطني نب ملف «ناهوا ةرهاظلا ةمالعلا ةعتقو رهف قطنلا امأف

 ةديقمج هلا لز ہلإ ال١ باع نس اةیدمسلل ةلارلا ىف فا ال] هلإ ال تایضدقم ١ لصف تش نإ رظنا 2

 . ایج جانسو ةميرشو
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 طاخم خلو هلا لوسر ىلع هناهإ ضرعي ءاجو «اًقح نمآ نم الإ تقولا كلذ
 نم اهلك ةيلهالاو ؛برصو بدح لک نم هيلع بصني یڈالل هسفن اًتضرعم «هسفنب
 تقولا كلذ ىف قطللا نآ معمو .ءاضضہلار راكنإلا هل رهظثو «ءادعلا هزجأنت هلو
 نمآ نم الإ قطثلا رطاخأ هسفن ضر عي نكي مل هئأل «نايإلا ىلع ةدكؤم ةمالع ناك

 اوقدص مهنأب مهتم م ہلا لوسر یفتکا لھف نايا خيم قياصتلا هب غلبو اق
 !؟مهتنسلاب اوقطنو مهبولف لحلاد یف

 اهب هللا ريغ ىلا ةيلصلا ةدعاقلا كلت موقت تناك لهف «مهتم كذب ىفدكأ ولو

 ؟ضرألا هجر

 تاعاسلا هؤاضقو ؛مهل هتبحاصمو «مقرألا راد ىف مهعم هژاقل ناک نذإ میفو
 اوقطنا مهل لوقيل مأ ؟لعفلاب اونمآ دقو « هلا الإ هلإ ال هنأب !ونمآ : مهل لوقيل ؟مهعم
 ىلع مهيبريل مهب ىقتلي ناك اغإ ؟لعغلاب !وقطن دقو ثنا الإ هلإ ال هنآ مکتنسلاب
 . ممركلا هصخش ىف ىلمسلا جذومنلا مهل امدقم « هللا الإ هلإ ال تايضتقم

 لهف . .ناسئإلا اهب نمؤي ىلا ةحيحسملا ةديقعلا ليبس ىف ؛ قحا ليبس ىف ىذألا

 ريصلا ىلإ ايالت ىدؤي ءاهب قطنلاو هللا الز هلإ الب قیدصعلا ىأ «ناإلا درج ناک
 جاتحي مأ ؟لالاو سفنلا يغ فلك امهم قاب كسمتلاو ؛دتشا امهم ىذألا ىلع

 وأ ىنثپ نإ نود طغضلا لمتحسي یتح- یسفئلا ناکلا ةيوشتل نيعم دهج ىلإ رمألا اذه

 ؛رعاشلا طبضلت !وربصا مهل لاقي نأ درج ؟كلذ نوملعتي نيأ نمو ؟راهني

 رهام ىلإ عاطتيو ءاهيحاص رظل ىف وأ! اهعاتم ايندلا رغصتو ءةيزعلا بلصتو
 ! لاو الك ؟هب نمآ یذلا قا یف طرفی الو ء؟رباص یذآلا لمتحف فشآو یلعا

 ره ةا مظعألا ملعملاو . .هيجوتو بيردتو ميلعتو نقلت ىلإ رمألا جاعحي اإ
 لب «هباسصأل اهیشاي تاملک درجہ ال نکلو . . هج ویو بردیو «نقايو ملعي ىذلا

 ىلع ء هيلز مهوعدي ام هسفن تاذ یف قطب « مهمامآ اًصحاش هنوری یلمع جذومنب

 . .نرلغنيف نوملعتيف ؛ ىلعألا ىوتسلا

 . لابا دهب یذأ هل لسرلا دیس یذوآ دقل

 ءةيرخسلاب ىذوأو . . نيمألا قداصلا ىلع بيذكفلا قشأ امو «بیذکتلاب یذوا
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 یده هنآو ریح هنآو قلا هنآ مللعیو ؛ قتلا نمژپ نم بلق ىلع ةيرخسلا قشآ امو
 ةداضملا ةياعدلاب ىذرأو .ديعبلا لالضلا ىف نيرخاسلا نأو «حالف هنآر ةاجن هنآو

 درجم نع سائلا فرص ةلواحسم لب « عابتألا فرص ةلواحمو ريشتلاو ريهششلاو

 هامدق یمدت یتح راجح لاب هفدقب نإ . . یسخاو یئدیلا ءاڈیإلا یذوأو . .عامسلا

 «يطحلا ةلامح- هتآرمأو بهل وبأ لعف امك هقيرط ىف كرشلا رشدب نإو «ناعفيرشلا

 . ءتو . .نأو ءهبر ركذي دجاس وهو هيلع خاسوألا ءاقلإب نإو

 هيلع ضرعتو . . هيلع ارارصإو «قح اب اًكاسمشسا الإ هلك كلذ هديزي الو
 هاخأو لالاو ناطلسلاإو كلل «ايندلا ةايحللا ىف سانلا یرخت ییلا اھل تایرضلا

 ىف سمشلا !اوعضو ول «معاي هللاو# :هيلإ هموق هاكش دقو همعل لوقيف «عاحلاو

 ؛شفلاس درشت ىح ؛«تلعف ام رمألا اذه كرتآ نأ ىلع : یلامش یف رمقلاو <« یی

 . "هنود كلهآ ىتح# : لاق وآ

 ةبرلطم تاملكلا تناك نزور تآاملک درجس ال « هبال سردلا نقلي الكهو

 ماع ىف ةدرهشم قئاقح ىلإ اهلوحيو ؛تاملكلا حرش المع اک ولس نکلو ؛ نايل

 .نايحلا

 بلقلا ءالعما ؛نیح لک یو ؛نیخا كلذ یف هللا الإ هز ال تایضعقس نم ناکر

 هجوشلاو « هيلإ علطتلاو ءهب قلعتلاو « ىلاعتو هناحبس هتمظع راعشتسأو « هللا بحب
 الز هلإ ال هنأب قیدصتلا ىآ ؛ نالا درج ناک لھف . روعش لکو كولس لك یف هیلإ
 ىلإ رمألا جاتحي مآ ؟كولسلا كلذو هج وعلا كلذ ىلإ ايناقلت ىدؤي ءاهب قطنلاو « هللا

 ؟هيجوتو بیردتو ءنیقلتو میلعت

 یلمع كولسب نکلو « یقلت تاملک درج ال ۲ ھا یبرلا الإ ملعیو هچجوی نمو
 اهجوتم «هبرل ارکاذ ةظخ لک یف هنورپ ذإ . هلم نوملعتیو هنولمتیو ؛باحصألا هاري
 هيلق الو «ءاعدلا نع هثأسل رئغي ال ًابينس ابثاث اعرضعم الذم  هتمح رل اًعلطعم «هيلإ
 .ركاللا نع

 ءاضقب نالا ٠ نيح لك ىفو نیلا كلذ ىف هلا الإ هلإ ال تایضتقم نم ناکو

 .ةريسلا بک رظنا ()
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 اب لاعغلا هدحسو وه ءردقلا هدحو وه « ريدا هدو وه هنأپ ناچاإللاو ؛هردقو هللا
 وه ؛ تيما ىيحملا هدو وه ؛عفاثلا راضلا هدو ره « قازرلا هلص رو وه ؛دفیرپ

 ال (ساتلا فر نوکلا یف هدحرو فرصتملا وه ؛رسآ لکو ءیش لکل كلالا دعو

 . هناحبس ءاشی ۍتح ءیش نرکی الو ؛هرماپ الإ ءیش نوکی
 ىف نایإلا كلذ ثدحي اهب قطئلار هلا الإ هلإ الب ییدصتلا درجس ناک لهف

 ىفكي لهو ؟هيجوتلاو بيردتلأو نيقلعلاو ميلعتلا ىلإ رسألا جاتي مآ ؟سوفتلا

 ةيرظن تسيل اهنإ ؟سورد وأ رباع سرد وآ تامل وآ ةملك ناچإلا كلذ حيسرشل
 ىف مدطصت «ةيعقاو ةاناعم اهنإ «هناسلب بيجيف ناسنإلا اهيف لاسيو « ظفتو سرت

 نع سجاه وأ ءاهتاو هش نم ةوهش وأ «سننلا تأاجغر نم ةبغرب ةظال لك
 ظفحپو ءةاناعلا لال نم ملعتب مث اهب ناسلإلا ر ةريرم ةبرجت وأ اهسچ اوه

 . هلک هنایکو هح ی رو هدسجو هباصعاپ لپ « طقف هلادجوب الو طاف هلقعب ال « سردلا

 ىذلا س : قیرطلا یف ناسنإ یأ تلأس اذإ : قباس باتک یف لخلا اذه تہرض

 لق وأ ؛قزرلا ىف هيلع قضي ني نكلو ؛قازرلا وه هلا : ةهادب بيجي ؟كقزري
 :لاوحآلا بلغآ یف لوقی ؟لوقب اذامف هقزر یف یذڑی نیح : دیدحتلا هجو ىلع

 ناک ام نآ هتلالد ؟كلذ ةلالد امف ! یفزر عطقي نآ دیری نالف وأ ؛ یقزر مطق نالف

 ىف قمعتت مل ةينهذ ةيهيدب ناك هنإ : لق وأ !ةقيقخ | ىف كلذك نكي مل ةيهيدب ودبي
 رعاشملا اهيلع ىنبنت وأ !كولس اهيلع ينبني ةيباق ةيهيدب دعب حجصت مل ءنادجولا
 !حيحص كولس كلذ دعب اهيلع نبني ىتلا ةحيسصلا

 دول :ةرقبلا ةروس ىف ليثارسإ ىنبل هللا باطح آرقأ انآو رمأ ىرظن تشل

 يقو مكءاسن نويحتسيو مك ءاغبأ ن رحت اي بادذعلا ءوس مگنوعوسپ نوعرف لآ نم مکايجن

 ٤۹(. :ةرقیلا) چ میظع مکیر نم ءالب مکلذ

 عقاو ءالتيالا نكلو ؛مهءاسن ىيحتسيو مهءانبآ حپذي :نوعرف نم عقاو باذعلا

 مأ ؟هنع عمسي وأ باذعلا ىري نح ةهادب نهذلأ ىلع رطاخا اده دري له ! هلا نم

 ميلعت ىلإ ناسنإلا جاتحبو ؟هلم لعفلا عقي ىذلا رشابلا لمافلا ىلإ نهذلا هجي
 ویی نیمی تہ رر وی تی ای ت س اس دد وفم

 ؛رصاعلا اتما وا باتح (+)



 نيحو ؟هللا ردت كلذ ءارو نكلو ؛معن «لمعلاب مئاق لعافلا نأ ملعي ىكل نيقلتو

 اذه ؟ءالبلآ هنع عقریل هجي نّملف ءاًتیقی حبصی یت هدلخ یف رقتسیو ؛كلذ ملعب
 ذاخا عع نمؤملآ سح ىف كلذ ىفانتي الو . .هيسج وسلا ءارو نس سرلا وه

 نم لمعت بابسألا نأب داقععإ تودو «بابسألا ىلع لاكتا نود نكلو «بابسآلا

 ملطتلا لظيو ء هللا اهردق ىتلا دودحلا ىفو ء هللا نم ردقب لمحت ىه اإ ؛اهسفن تاذ

 لك توکم هديب یذلا هللا . صاخشألاو ثادحألا ءارو ىقيقحلا ربدلا ىلإ اًمئاد

 .* یش

 <« هللا ىف ةوحنألا_نيح لك يفر نيا كلذ ىف هللا الإ هلإ ال تایضعتقم نم ناکو

 ةثيبلل ةيسنلأب اهلك كلت تثاكو . . هللا ىف ءاريلاو ءالولاو هللا ىف ضغيلاو باو

 فرحل ةرياغمو ةفلاخم اروم «ثيدح او يدقلا ىف ةيلهاج ةئيب لكلو «ةيبرعلا
 لكر « قيثولا مئادلا تباثلا طابرلا وه مدلا طابر ناك ةيبرعلا ةيلهاحلا ىفف . . ةيبلا

 حبصأ ةغيدلا تايلماج لا ىفو . .ًالصأ دوجوم ريغ امإو عطقتم فيحعض امإ هريغ طاير

 كلت اهب رافت يتلا ةيطولاو ةيموقلا ةطبار ةروصحملا ةبيرقلا مدلإ ةطبار نع ليدبلا

 ةيبرحلا ةيلهأجلا اهب رحافت تناك ىتلإ ةروصلا سفن ىلع اهل بصعتتو تايلهاخا
 ىف ال ةعسلا يدم ىف فالشحا . . ةلييقلا ىف ةظسملا مدلا ةطبارل اهب بصحتتو

 ! ره وعلا

 ىهو «حلاصملا هرادمف ةيلهاج لك ىفو ةيبرعلا ةيلهاجا ىف ضغبلاو بحل ا امأ
 :ىتساركو ءانأ : هانالا» ىرحأ ةهج نم هرادمو ءةبيرقلا ةيدالا حلاصلا بلغألا ىف

 نم تنك نإ یتداس وأ ءال نم تشک نإ یعابتأو ؛یمرقو ؛یناطلسو «یئامو
 !نيفعضتسلا

 ىلا حلالا كلت لإ هل طباض ال < ضغبلاو بلا ونس وهف ءاربلاو ءالولا اسأو

 ءلاح ىلع تبي ال بلقعلا ئاد كلذل وهف . , كانه دغ نوكتو انه مويلا ذوكت

 ال ةقادص ادع بلقنت دق مويلا تاوادعو ءةوادع دش بلقنت دق موبلا تاقادصو

 ىلع تبشت ال ىلا ةعقولا ملاصملا ريغتل نكلو ءميقلأ ىف الو ءئدأبلأ ىف ريغعل
 ا ءاوس نآشلآ !ذه يف اهل تایلهاخاو . . لاح
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 ىدزسيل اهي قطنلاو « هللا الإ هلإ الب _قيدصشلا ىنعج نالا درجم نكي ملو
 «ةيلهاملا فرع اهدناسب ىلا ءاهلك ررسمألا كلت ىف ىرذج رييخت ىلإ اقاقلت
 ناك نإو . . ةيقالخألاو ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصققالاو ةيسايسلا اهعاضوأو

 ريياحلاامأ . .رييغشلا لبقتو ريبخدلل كش نرد سفئلا هي هلآ الإ هلإ الب ناال

 الو ءايثاقلت ىتأتت الف اهؤانب داري ىلا ةديدجلا عاضوألاو «ةديدجلا ميقلاو «ةديدجا
 ءانبلا اهب ميقشسي ىتح ةنبل ةثبل ينبت اقإو ؛ناإلا ةظخ تناك ولو « ةظحل ىف مت

 . .دیدخإ

 . ةيبرتلا هب موقت كلذو

 «ةعياتمو «ةباعرو «بدحو «بآد ىف « هل مظعألا ىبرملا هب ماق ام كلذو

 سوشن ىف یرقآ هللا یف ةوخألا تحيصأف «ةشم ةقماسلا ممقلا كلت ىلإ هب لصو تم

 وه لب «ةيضرألا حملاصلاب هل ةقالع ال ضغبلاو بحلا حبصأو «مدلا ةطبار نم موقلا

 حبصأو « هللا ىفو هلل ناك ال ىه ةحجاأرلا ةفكلاو «لماكلا لباقتلا مضوم ىف اهعم

 . هلل اصلاح ءاهدحو ةيئايإلا ميقلاب اًطبترم ءاربلار ءالولا

 نم ةطومجم ؛نيح لك ىفو ؛نيغا كلذ یف هللا الإ هلإ ال تایضعقم نم اکو

 تاك ةيلهاخا نكلو ةيبرعلا ةئيبلا ىف ادوجوم اهضعب ناك ء ةيلاعلا ةيقلنلا لئاضفلا
 اهل وح دق ةيلعاجلا تناك ىتلإ ةعاجشلاك . . وسلا هراسم نع هرج هتدسقأ دق

 دق ةيلهاجلا تناك ىذلا مركلاو . .؟متفلا ةروس يف ءاج امك «ةيلهاج ةيمح

 ةروس ىف ءاج امك ؛ سالا ءار لاملل اًقافتإ حبصأف (یرسلا هراسم نع هحفرح

 نوكت ىكل ؛ةرطفلا ىف ىوسلا اهلصأ ىلإ اهدرو ءاهراسم حيحصت مزلف ء“"ةرقبلا
 ىف دجوپ نأ نکی الو ءةيبرعلا ةيلعاجلا ىف ادوجرم نكي مل اهضعبو . هللا ىفو هلل
 ىلع ال «لدعلار طسقلا ىلع ةي! ةماقإو ٠ سائلا نيب ملاظتلا عنمك «ةيلهاج ىأ

 هنولو هشج نع رظنلا فرصب « ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلآ مارتحاو ١ بالا نوناق

 ۲١( محلا ةروس) اةيلهاجلا ةيمحس ءةيمخا مهبولق ىل اورشك نيذلآ لج د (9)

 باو هباصأق بارت هيلع نارفص لمك هلثمف رخألا مويلار للاب نمؤي الو سالا ءار هلام قفني ىدا (۲)

 ١١١( :ةرقبلا ةررس) «نیرئاکلا موقلا یدیب ال لاو اربسک ام یش یلع نوردقپال ادل هر ٹف
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 نأ نکی ال رمآ وهو ‹«ىداصتقالا وأ ىسايسلا وأ ىعامتجالا هعضوو هنطوو هلو

 , ف سفتلا درجشت نيح الإ محي

 ىتح ؛رصخا ليبس ىلع هللا الإ هلإ ال تایضعقم لک رکذن نآ انه اندصق سیلو

 دنع نم تلرتأ ددم طق نكت مل اهثإ : لوقن نأ ادص اغ ٠ ةكمب ةيبرتلا ةردفل ةبسنلاب
 قينسصتلا د رجيم آو ؛یئاجررلا رکفلا معزي امك رارقڑلاو قیدستلا د رجم ٠أ

 نكي مل نيح «ةرعدلا لئاوأ ىف ناهإلآ قدص ىلع ةمالع ناك نيح ىتح «رارقإلاو
 هز لإ ال هتعنص اغ ایش عنصی هتاذب نکی مل ءاًقح نونمؤملا الإ ہرطاخیم یلع مدقی

 ثعلص ام تعنص اإ ٠ مك ثلا لوسر اهابر يتلا ةنمؤلا ةبصعلا سوفت ىف هللا

 ملاع ىف اهب ارلمعو ءاهتايضتقم ىلع ؟ويرتو ءاهتايضحقج اهرقنتعس نمآ نح
 ..عقاولا

 دملا لمعلا ىه تايضدقلا هذه ىلع ةببرتلا نإ : لوقت نأ كللك اندصق سيلو

 نم بولطم رم اذهف ؛ةصاخ ةبلصلا ةدعاقلل ةبسنلاب مم هللا لوسر هب ماق ىذلا
 نم ةرتف ىأ ىفو «ضرألا ىف ةعقب ةيآ ىف ةوعدلل ةدعاق ءاشنإل ىدصتي برم ىلك
 ىلا ةبيجعلا ةجردلا وه هك هب ماق ىذلا فلا لمعلا امنإ :ةعاسلا مايق ىلإ نمزلا

 ىتلاو هللا الز هلإ ال تايضتقم لمعلا ىف مهيلع هلا ناوضر ةباحصلا اهيلإ لصوأ

 ىلإ مهسرقت ىف تابحتسملاو تابرودنلا اهيف تلرحت ىلاو : لائم اب عقارا اهيف ىقتلا
 ةجردلاو « هلوسرو هللا نم مأزلإ ريب مهسشفنأ اهب نومي < تآاسضورقمو تاپچاو

 ء نآلا هنودهشي رضاح هنآك ةع لك ىف هوشاعف رخلا مويلاب اهب !ونمآ ىتلا ةبيجعلا

 ىبرملا دب ىلع دیرفلا ليما كلذ هب زيت دلا ره ادعو ؛ناسزلا نم دامآ دب ال
 نم بولطم وه ىذلا هللا الز هلإ ال تایضعقپ مارتلالا درجم سیلو « غاب مظعألا

 أ ثا الإ هل الل ةرعدلل ىدصت نع لک
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 حو دوجولا قس ؛رحآلاء ىطعأو ءلعقلاب اهقبلطو ئدابلا هذه ررق نس لوأ ىه اهثأ ةيلمارقعدلا م0

 عقب امو «ناشيللا مالب ىكر «كاسرهلاو ةنسويلا ىف عقو ام وع كلذ ىلع باولاو !هسفت نع ريبعلا

 تحت ٹوملاسم هیل وکی ناکم لک یف عقی امو «نیطسلف ین عقی امو ءریمشک یف مقي امو ؛نییلغلا یف
 تت عقر نل نومفسلا نم حماسشلاو لدملاو طسقلا نم ناك ام اباق :یراصتلاو دوهيلا مكس

 ؟یراصتلاو دوها نم مهم
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 نم ةديدج بلاوج تلعشف ء هللا الز هلإ ال تایضشقم دیور دیور تحسنا مٹ

 ىف هتمكحو هملعب ميلعلا زيزحلا اهلزثآ « لبق نم اهيف ةلخاد نكت مل ةاياو سشلا

 اهدحو ىلوألا تايضعقملا دعت ملو ءابجأو اهب مازتلالا راصو هدنع ردقملا اهتقو

 . نالا ققع

 سم ۲ نایالا باتک یف (ه ۲۲٤ ۔ ٥۷ ١ ) مالل نب م ساقلا ديبع وبأ مامإلا هلوقی

 .اهدعپ امو ۵4

 هب لزنآو هيلع هللا یلص هلوسر هيلع هللا ثعتبا ام یئإ رمألا اندر انإ ود

 لوسرادمحم نآو هلا الز هلإ ال نأ ةداهش ناهإلا هدب لعج دق هاندج وف «هیاعک

 هذه ىلإ وعدي ةنس ةرشع عضب وأ نيس رشع ةربثلا دعب ةكم لإ ىبنلا ماقأف هلا

 اهيلإ باجأ نمف ءاهاوس لثموپ دابعلا ىلع ضرتفملا نالا سيلو ةصاحخ ةداهشلا
 ريق الو مایص الو ةاکز هيلع بجی سیلو ؛ هريغ نيدلا ىف مسا همزلي ال + ام ۆم ناک

 ءاملعلا هيوري اميف لثموي سالا نع فيفختلا اذه ناك اخو . نيدلا عئارش نم كلذ

 ولو ءاهئافجو ةيلهاجب دهع ثيدح اوئاك مهنأل يهب اقغرو هدابعل هللا نم ةمحر
 اهدحو نسلألاب رارقإلا كلذ لعجف «مهبولق هنم ترفن اعم اهلك ضتأرفلا مهلمح

 ةي و اهلك ةكم مهتماقإ كلذ ىلع اوناكف ؛ لشموي سانلا ىلع ضرتشلا تامإلا وه

 هيف تتسحو مالسإلا ىلإ سانلا بانآ املف «ةرجهلا دعب ةديدلاب اره رشع
 تيب ىلإ تنا نأ دعب ةڈبعکلا ىلإ ةالصلا فرص نأ مهنا یف هللا مهداز ‹مهتیغر

 كلذب اوكستو اهيلإ اولصي نآ اربأ ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ىليرحت دتع مهنأ ولف . .سدقملا

 اغيش مهنع اينغم كلذ نكي مل اهبلع اوناك ىتلأ ةليقلاو ءهمسا مهمزل ىذلا ناهبإلا

 ةعأطلا نم ناال! مساب قحأب تسيل ىلوآلا ةماطلا نل ءمهرارقاإل ضقت هيف ناکلو

 اراص ؛رارقإلا ىلإ مهتباجإك ةالصلا لبق ىلإ هلوسرو هللا !وباجأ امل . ةيناشلا

 ةهرب كلذب اوثيلف . . . رارقإلا ىلإ ةالصلا تفيضأ ذإ ءنايإلا فموي امه اعم اعيمج
 لرنآ ؛مهرودص أهل تح رشناو ةعراسم ءالصلا ىلإ اوراد نأ املف «مهرهد نم

 ةرقيلا) (ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو إط لاق اهلبق ام ىلإ مهنايإ ىف ةاكرلا ضرف هللا

 د١١٤٠ هتیرکلاپ مقرالا راد عبط ۔ ینایلالا رصات دمحم قق (۱)

 . ققحلت لاق اہک لسالا یف اتع ()
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 ولف ۱٠١( ةبوتلا) 4 اهب مهیگرتو مهرهطت ةفدص مهلاومآ نم دخ ب لاقو ۰ ۳
 ريغ ةالصلا ارماقأو « ةنسلألاب كلذ هوطعأو ءرارقإلا دنع ةاكزلا نم نوعدت# مهنأ

 ناك امك «ةالصلار رارقحلل اضقانو « هلبق اه اليرم كلذ ناك ةاكرلا نع نوع مهنأ

 ركب یہا داهج اذهل قدصملاو . رارقإلا نم مدقت ان اضقان كلذ لف ةالسملا ءابإ

 داهجك ءةاكزلل برعلا عم ىلع راصتألاو نيرجامهملاب هيلع هللا ةمحر قيدصلا

 ةيرللا ىبسو ءامدلا كفس ىف امهنيب قرف ال ؛ءارس كرشلا لهإ مب هللا لوسر

 مالسإلا مئارش تناك مث .اهب نيدحاج ريغ اهل نیعئام اوناک امف لاما مادتضاو

 اعيمج اهلمشيو ءهب ةقحال ءاهلبق ام ىلإ ةفاضم تراص ةعيرش تلزن املك اهلك
 نأ ىلإ بهذ نم هيف طلغ ىذلا عضوا وه اذهو .نونسؤم هلهأل لاقيف « نالا مسا
 ,٤. .لرقلاب ناال
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 ىأل ءلاسنف دوعن « عال هللا لرسر اهابر امك ةبلصلا ةدعاقلا ىلإ انرظن اذإ
 ىذلا مخضلا دهجا كلذ لذبي همالسو هللا تاولص هيلع مظعألا لرسرلا ناك فداه

 هلم جارحإل «ةديدملا ىف تاونس رشع مش ةكم يف اًماع رشع ةثالث لالخ هلذب
 ءرحآلا مويلاو للاب نموت ةنمؤم ةعامج جوب نأ درجا ؟رشبلا نم ةذفلا جذامدلا
 [؟ لأ ةدايعب موقتو ء ةاكزلا ىنؤتو ةالصلا ميشتو

 هتاذ ىف وهو «عقاولا ملاع ىف فدهلا اذه ققحي ناك مخضلا دهم ا اذه ضعب
 انرشإ امك ناك ىا مظعألا لوسرلا نكلو ءدهحل ا هيف لذيي نأ قح تسي ليبن فدع

 . .لجأو كلذ نم ربكأ وه ام ىلإ فدهي لبق نم
 هب تماق یڈلا قسللا ىلع هللا ةدابعب مايقلا د رجس ةعامجأ هذه ةمسهم نكت مل

 جارشإو «ض رألا ىف ديحودلا رشن اهتمهم تلاك امنإ ؛ لبق نم ةنمؤلا تاعامجلا
 نب ىعبر ربع امك ۽ هللا ةدابع ىلإ دابعلا ةدايع نم ءاهلك ةيرشلا ىوتسم ىلع سالا
 كلذ ىف تيغاولحلا راك دحأو «سرفلا دئأق متسر ةهجأوم ىف هتع هللا ىضر رماع
 نم ةعامج داجيإ درجمك ال صاح داذعإ ىلإ جاتسي ةعاما هله لثمو . . نامزلا

 . هللا دبعتو رحألا مويلاو هاب نمؤت سالا
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 ريغ ىلحملا مادختسالل ةدعملا ةعاضبلا نأ سالا ملعب ةعاصلاو ةراجتلا ملاع ىف

 ضرغلا يدوي ىذلا وحلا ىلع نوكت نأ نكي ىلوألا ءريدصتلل ةدعملا ةعاضبلا

 ىلإ دملا ىلإ «عنصلا ةقشم نوكت نأ بيف ىرحألا امأ «روصلا نم ةروسصب
 اذإف . .اهارتسم ىلإ یقرب ال ام اهن رد ام درطتو ؛قرسلا یلع اپسفت ضرفت اھلعچپ

 ىئلا العلا ةراجتلل ةبسنلاب ىلوأ رهف ٠ ةيضرألا ةيداملا ةراجتلل ةبسنلاب امزال ذه ناك
 هد رلأ باذع نم مگيجنش ةراجت ىلع مكلدآ له اومآ نيدلا اهیاي :اهنع هللا لاق

 م در مکر کیف مکار کلوپ لا لیس ین ن ودماجقو دوسر لاب ةو
 ٠١-١١(. :فصلا)  نومأعت

 اهكولسب دهشت ؛ نيوكتلا ةفئاف ءةذدف ةعامج ةيرشبلا ةيادهل بولطملا ناك

 ءىش لك نأو ؛هعايثا بجي ىذلا نيدلا هنأو ءقا نيدلإ هنآ ءنيدلا اذهل ىعقأولا

 . . هلع ًالیدب حلصپ الو «هینادی ال هریغ

 اهءازإ فقيل ال ءاهلمكأب ةيلهاجلا هجإوي رشبلا نم قسن داجيإ برلطللا ناك

 :اهناکم یف ادیدج ءانب ۍشنیو ؛اهناینب ضقنیو ؛اهیلع یلعتسیل نکلو «بسحف

 لعفلاب عت ىذلا وه اذهو . . ميلس ءاثب اهيلع مرفي ىتلا ةحيحصلا سسألا ىلع موقي
 . . ا هللا لوسر ېدي يلع

 يه مقارلا مكحب هله تناك نإ ءاهدحو ةيبرعلا ةيلهاجلا مس ةهجاولا نكت مل

 ىف شيعت اهلك سضرألا تناک اإ . . لوألا اهقلطنم ىف ةرعدلا اهعهجاو ةيلهاج لوأ

 كالذألا دابعو مانصألا دابعو نجلا دابعو راثلا دابع ٠نيينثولا نم ارناك ءارس ةيلهاج

 . . ليدبتلاو فيرحتلا هيف عقو وأمس نيد لأ !وناك وأ تيغاوطلا دابعو

 ةعام ا تئاكو <« ةا هلرسر ناكر «دیدجلا نیدلا ناک كتلرأ لک ةهجارم یفو

 . .ًاهتيبرتب موقي ىلا

 ؟هذك اذه ةهجإول ايفاك ةعاقتسا ىلع هللا دبعت ةملسم ةعامجب ءاشنإ درجم ناك له
 ! ؟هناكم ىف حيحصلا نيدلآ ةماق] نع اضف « ءرييخت نع ًالضف
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 حمتجملل ةارن نركت ء نيركفلا ةقاف ةعامج ىلإ ةجاحس ىف رمألا ناك دقل !الك
 ىلع ماق ىتلإ ةبلصلا ةدعاقلا : مق لوسرلا ةعامج ىم هذه تناكو «ديدخلأ
 ضرألا عقاو اهعقاوب تريغ ىتلاو «ءاتبلا اهفاتكأ

 يتلا ةعئارلا تأيوتسلا نعو ءةبلصلا ةدعاقلا كلت نع ريثكلا ةريسلا باك یورٿ

 ىف ةريسلا بتكو « مهيأع هللا ناوضر ةباحصلل مج رتن نأ انه انب امو . .اهيلإ اولصو

 امهزهيو سوفنلا كرحي مهنع ثيدحل لاو « مهنايعأ نع ثدحن نأ الو« عومجلا لوانتم

 اهيلع تين تلا تافصاوملا ركذپ انه نویتعم نحت اإ ءاهتعورو اهتمظمعل ءاره

 .رابتعالاو ريدتلا لجأ نم «ةذغلا ةدعاقلا

 تسيل ءاهب رثاتلا یف یسفت كلمأ ال ءاهنيعب جذاغ ینزهٹ ًایصخش انف كلذ عمو

 ورم خیرات یھب رم ماخشال اهم ل «مهيلع هللا ناوضر ةياحصلا رابكل اهلك

 . ةهينه اهددع فقن نأ اسب یرآ الو ءاهتغور عم : ةليلق روطس یف ارباع

 هللا لوسر ىلإ كلذ تكشف ءامهتبون ءادثآ یف فشکتحف عرصت ةآرما تناك ٭

 تإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاقف .اهعرص نم ىفشتل اهل وعدي نأ هنم تيلطو
 ! للا لوسر اي ربصأ ؛تلاق . ةا كلو تربص تعش نإو ٠ كل ات وعد تشش
 . ١ كلذ دعب فشكتت دعت ملف ءال اعدف . فشكنأ الأ يل عدا نکلو

 ؛ نيجأتسملا ىطعي مج هللا لوسر نإ :اهل لاقف « هتج وزو لجرب رقفلا دحشأ #

 ىلإ هلا كشف نأ ديرت :هل تلاقف ؟هيدي نیب یذلا لالا نم انیطعی نآ ہائلاس الھف

 ,ربصو شربصق ؟ ی هلوسر

 ءاکب هيف ممس تیب هتیعر ارح دخت لیل سحپ وهو هنع هللا ضر رمص رم #
 ةيبصاهلوحو «هكرمت رانلا ىلع اردق مضت ةأرما دجرف لحخدف ءراخص ةيبص

 ؟ردقلا هذه امو :لاق .عوحلا : ثلاق ؟ةيبصلا ىكبي اس اسهلاسغ ءتوغاضعب
 هبي ال رمعو «انيدل ماعط ال هتإف «ةيبصلا ماني ىتح اهبلقآ تاوصح- اهيف عضأ : تلاق

 ىلوت نذإ ميفو :تلاق ؟كب رمع یردی امو : اهل لاقف ؛رمع هنآ فرعت ال یهو اب
 اتمسو اًقيقد لمحف « هعبات هعمو ءلالا تيب ىلإ بهذو ءرمع ىكبف ؟نیملسملا رمأ

 لسم اور ()
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 نمو :لوقيف !نينمؤلا ريمأ اپ كنع لمح ىلعد «هعبات هل لوقيف ؛ةأرلا تيب ىلإ داعو

 .اومانو !وعبشو اولكأ دق ةيبصلا يري ىتح ناكل ردأغي الو . . ةفيثكلا هتيم تاحدلا

 هدي ىفو ءةداهشلا ىلإ اًقرشم « ةدبإ ىلإ اقوشم ةكرعلا ىلإ نيلتافلا دحأ جرح #

 : لوقي وهو هدب نماهآقلأف ءاهلکأ نم یهدنپ یتح اربص قطب ملف تارت وآ ةر

 ناك ىتلا ةداهشلا لانف ةكر علا لدو !لوطي رمال هنإ هذه نم ىهنتأ ىت تيشب نل

 . اهيلإ حسي

 كاته نإ :هبحاص هل لاقف ةكرعملل اةادعتسإا برا درز نيدهاجلا دحأ سيل #
 ىلإ :امساب هبحاصل لاقف ؛ مهسلا اهنم فني نأ ىشخي قلعلا دنع دررلا ىف ةملث

 ةملثلا ىف مهس هباصأف ةكرعملا لدو !عضومل ا اذه ىف تبصأ نإ هلا ىلع ركل
 . .ةداهشلاٻ هللا هعرکاف

 . ىهتنت ال ةلدم لاو

# #  # 

 نأ ةبلصلا ةدعاقلا اهيلع تأشن ىتلإ تافغصارلا ديدحعل ةقيرط ريخ ناک ار

 تلا رماوألا وأ «ةذفلأ ةعامجلا هله هلوسرو هللا اهب بتصو ىتلأ فاصوالا عمت مح

 هللا اهيلإ مههجو ىتلا تاهيجوتلإ وأ «مازتلا عورأ اهب !ومزتلاف هلوسرو لا اھب را

 dd FE Fp u ق

 ر ا ت هرقطاس مهجر نیاز ید درع هغر م نیلا م نورت

 مه كنلوأف كئذ ءارو ىغا نمف 0 نيموُلَم ريغ مهر مهتامیآ تكلم ام وأ مھجادزا

 نواح مهتاولص ىلع مه نيدلار © ةرعار مهدهعو مهتاامأل مه نيدلاو » ترداعلا

 ١ :نونمؤملا)  ةردلاخ اهيف مه سودرشلا نوري نيدلا 6 ةوراولا مه كعتوأ ©
1 
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 بابلأا ووا ردي انن معآ وه نم قحا كبر نم كينإ لردأ الأ ملعب نمفأ

 لصوي نأ هب هللا رم ام وصي نيدلاو هد فايملا ةو هلو هللا دعب نفری نیذلا ت

 ةالصلا ارماقأو مهر هجو ءاغتبأ اوربص نيذلاو 05) باسحلا ءرس نوُفاخيو مهر توشخيو

 و راذلا ىبقع مهل كمرأ ةعيسلا ةنسحلاب توءردير ةيلالعو ارس مهاشزر امم اوقفتأو
 مهيَلع نرلخدي ةكنالملاو مهتابرذو مهجاوزأو مهلابآ نم حلص نمو اهتوأخدي ندع تاج
 ۲٤(. ۱۹ : دعرلا) ( رادلا یبقع معتق متربص امہ مکی مالس ©9 باب لک نم

 ناز مهتداز هتايآ مهياع تيل إو مهبرف تلجو هللا ركذ 3إ نیدّلا تورلا امتإ لب

 مح كلوا د ثوشفي معانقزر امو ةالملا ةرميقي نيدلا ) وكري مهر ىلعر
E] 

 .(£ ٢ :لافنالا) مرک قزرو ةرففعو مهر دعع تاجرد مهل فح نودمؤملا

 ركدملا ن نع توھنپو فورما نورماپ ,ضعب ب ءایلوآ مم مهضحب تانمۇملاو ڭونمۇملاو

 TEY مهرس كلرأ ةلوسرو هللا نوعيطير ةارلا نوتؤنر ةالصلا فوميقيو

 ۷١(. :ةبوتلا) مك

 تاريخا مهل كنوأو مهسشنأو مهلارمأب اودهاج هم اونمآ نيدلاو لوسرلا يكل

 .(۸۸ :ةيرتلا) ¢ ةرحلقملا مه كعلوأو

 ٤(. :فصلا) € صوصرم نايب مهلاك اقص هليبس يف نولتاقي نيدلا بحي هللا نإ طم

 بح نيفتملل تدعأ ضرألإو تاومسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو #
 ةيبسحملا بح لاو سالا نع فاعلا يلا نيمظاكلاو ءار !و ءارسلا يف توقشب نيذلا
 رفعي نمو مهبوذل اررقختساف هللا اوركذ مهسفنأ !وملظ وأ ةهحاف اولعف اذإ نيدلار تص

 مهتر نم ةرغغم محؤازج كمتوأ د تومي مهو اول ام ىْلَع اورصي ملو هللا الإ بولذلا
 _ ٠۳۳ :نارمع لآ ) ( نيلماَعْلا رجا معنو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانجو
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 فوُرعْملاب تورمآلا نودجاسلا توعكارلا نوحئاسلا ةودماحلا نودباعلا توبئاتلا

 . 01١١ !ةيوتلا) نيسزملا رشبو هللا دودحل نوظفاحلاو ركدملا نع توهاتلاو

 نقداصلاو تاناقلاو نعناقلاو تامؤملاو نيعؤملاو تاملسملاو نيماسملا تلو
 تقدما نيقدصتملاو تاعشاخلاو نمشاخلاو تارباملاو نيرباّصلاو تاقداصلاو
 تاركاذلاو ريش هلا نيركاذلاو تاقفاحلاو مهجورف نيطفاحلاو تاملاصلار نيمتاصلاو
 ۴١(. :بازحلا) اميظع ارجو ةرفغم مهل هلا دع

 دس اكر مهارت مهني ءامحر راقكلا ىلع ءادأ هع نيدئاو هللا لوو دمحم

 هوش ينم تلف درجا رفا نم مهمو یف مما ودرول نفع ۵و
 عزرا بج قوس ن یراق ةه رزاق ةع خا زك لال يف مر
 4 اًنيظع ارجأر ةرفخم مهنع تاحلاتملا ارأمعو اودمآ نيذلا هللا عو راقكلا مهب ظيخيل
 ۹ : حتقلا)

 مه كعلرأف هفت حش قوب نمو ةصاصخ مهب ناك ولو مهسشضتأ ىلع تورتؤيو ل
 .(۹: رشا چ فوحنفملا

 نيدلاو ت» توري مه اربضغ ام اذإو شحاوفلاو مثإلا رئابك توبعجي نيدلاو ل

 نإ نيشلاو هه نوش ماف امو مهب روش مرآ ةالصلا اوماقاو مورا اوباتسا
 لإ هللا ىلع هرجا حاصآر اقع نم اهم نیس ھم ارجو ب تورص مم نبل مهباصآ

 : ىروشلا) € لیس نم مهل ام آوا هبل دب رضا نمو 0۵ نیلاقلا بحي ال
{E\-TY 

 .(۱۳۹ :نارمع لآ) ( نیسم مشک نإ ت ولعألا منآر اررحت الو اونهت الو

 نب ا ام هلا ناس يبا نو تأ ةريبع ىلع هلا ىلإ وذا ليي هدم
 ١۸(. :فسوي) ( نيکرشملا

 ضزألا يف ان تفقد مهبول ن لاو هه ةييموملابو هرلمتب كذبا يدلا ره $
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 ٦۴ :لافنالا)  میکح زیر هَل مهدی فلآ هللا نکو مهبول نیہ تقلا ام اعیمج
1( 

 نيدلاولا وأ مكسفنا ىلع ولو لل ءادهش طلمفلاب نيباوق اولو اوما نيدلا اهنا اب م
 ٠۳١(. :ءاسلا)  نيبرقألاو

 الآ ىلع موق انش مکس رج الو طلاب ءادهش هلل نیماوق اوئوک اوسمآ نیدلا اھیاپ طم
 .(۸ :ةدئاملا) ي نوم امب ريبخ هللا نإ هللا اوفا و وقتال برقا وه !وأدعا اوأدعت

 نویو یف نوب نیا د نیلا ین هپ بنز د ب تف د چال
 كلّبف نم لرتأ امو كّيإ لرثأ اّمب ةومؤي نيدلاو ج توقفي دي مهاشزر امو ةالسصلا

 ١ :ةرقبلا) ثوحلفملا مه كمآوأو مهر نم ىده ىلع كيلوأ («) نونقوي مه ةرخآلابو

te 

 .) «ًاضعب هضعب دشي نایثبلاک نموملل نموا
 هل یعادت وضع هنس یکتشا اذ دس ا لثمک مهمحارتو مهداوت یف نیئمؤلا لشم#

 . ىم أو رهسلاب دسياسا راس

 نم مدآو مدآل مكلك «باسنألاب اهرخفو ةيلهاحملا ةيبع مكنع بهذأ دق هللا نإ
 , تارت

 .؟ «بضغلا دنع هسفن كلي نم نكلو ةعرصلاب ديدشلا سيل

 ,* هةقدص كيخآ هجو ىف كمسبتو#

 ." «اهسرغيلف ةليسف مكدحأ ديبو ةعاسلا تىماق نإ

 ناكف ةئيفس ىلع !ومهتسأ موق لثمك ءاهيف عقاولاو « هللا دودح ىف مئاقلا لع
 نم ىلع اورم !وقتسا اذإ اهلفسا یف نیذلا ناکف اهلغسا مهضعبو اهالعأ مهضعب

 )١( هيلع قشم (۲) . ناخيشلا هجر .

 ) )۳ناطيشلا هج رح 42 , یلعرتلاو دواد وہآ اور .

 )۵ ٤ .دمحأ داور 37 . ذم رتا ور
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 امو مهوکرت ولف !انقوف نم ذون ملو اًقرح انہیصٹ یف انقر انآ ول :اولاقف ۔مھقوف
 . ١ ئيج ارجو ارجن مهيديأ ىلع اوذحخأ ولو اعيمج !وكله اودارآ

 مححف اذإو ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإف ءىش لك ىلع ناسحإلا بنك هللا نإ»
 ˆ 9 ةهتحييبذ حريلو هترفش مكدحأ دحبلو «ةحبذلا ارنسحأف

 . ۳ «ىنم سيلف یتنس نع بغر نمف ءاسنأا

*# # # 

 ىلإ ةبلسصلا ةدعاقلا تماق ءاهتاج رد یلعآ یقو ةا تافصإوملا هذه ىلع

 ؟صضرألا عقاو ىف تلسف اڈامف : لل ها لرسر اماشتأ

 ةريزجلا هبش ىف كوملسملا اهلوح- عمجت ىلإ ةاولأ يه دب یذ ئداپ تناک دقل

 اهلوص تعم ىثلإ ةأ ولا : رصحلا ةخلب لق وأ «لوألاةرعدلا نضج «ةيبرحلا

 . . قافلا ىلإ ةرعدلا اهب تك رش ىتلا ء ةي ريهام ا ةدعافلا

 كرحدق ءةيريهامج ةدعاق اهل نركي نأ سضرألا عقإو ىف ةلعاف ةوعد لكل دبال هنإ
 لوح الإ ؛بولطلا مجاب ممجلت ال ةدعاقلا هذه نكلو ءاهلاللح نم كرحتتو اهب

 عجتلاب ؟ريهأمجل ا١ ىرغي ىوق عاعشإ تاذ ةكسامشم ةبلص ةأونو برم دئاق

 هيلح نوكت ىذلا یرتسملا تاذ ىلع نوکت ال ۔رسألا عقار یف ۔اھنکلو ؛فافدلالاو

 ةعباثمو اههيجوت ىف دهتجيو «ةصاخلأ هتيانع اهيلويو < دئاشلا اهيبري ىتلأ ةوفصلا
 .اهلاوحأ

 ماج اک لمدشی ناک دقف ‹(یوتسلا یلع هلک نکی مل م هتاڈ لوسرلا ممتجمو

 نيذلا نيراطتسملاو «نايإللا فاسو «نيطبلا#و «نيلقاقلا» ىلع للا باخ یف

 ! نيرتسلاو ءا رعلا نيقفاللا فالشب هلك الهو «ةدراولاو ةدراشلا مهزهت

 .یراخبلا هجر( )
 .ايجام نیر دراد وأو یدمرعلاو یئاسنلاو ملم هور (۲)

 . ناضیشلا ھور ۳
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 4 ضزرألا ىلإ معلقاقا هللا ليس يف اورا مكا لق اذإ مك ام اوما نيدلا اباي
 :A :ةيوتلا)

a r# 

 ل یف
 YTLYY) : رال يص اڑر زواق مهم

 ر ج +

 م تش م تن راق دخ تھا ا تیک ا شک ورا ایف

 نومنطت الو ىقا مل ريخ ةرخآلاو لق ايتدلا ام لأ بيرق لجأ نإ اقرأ الو لاته

 .(۷۷ : ءاستلا) اليمف

 مالا يلوأ ىلإو لوسّرلا ىلإ هور ولو هب اوعاذأ فوخلا وأ نمألا نم رم معاج اقإو
 الإ ناطرعلا منال همر مكيأع هللا لعق الوو منم ةع نيدلا ةع مهم

 .(۸۳ :ءاستلا) اليف

 . . جرح الو مهنع ثدحف نوقفاتلا امآ

 ؛مهيئارهظ نيب لوسرلاو م لوسرلا عمتجم ىف ارناک مهلك ءالوم ناک اڈإف
 نأ نذٳ نييت دقخ ؛كولسلاو رعاشملا حجصيو ۽ طخ هچوپ اطات لزنتپ یحولاو

 اهلك نوكت نآ نكي الو «ىوتسملا ىلإ اهلك عفترت نأ نكي ال ؟ةيريهأمجلا ةدعاقل#

 نإ :لرقي يخيراتلا عقاولا نكتو . "یراا دناقلا ةيانع اهيلع بصنت ىتلا ةوغصلاك
 ء هثياتصو هثياعر اهالرآو «هنيع ىلع ملو هللا لوسر اهابر ىتلا ةبلصلا ةدعاشلا

 تراسو كئلوآ لك تلمح ثيحيب هج وتلا قدصو ناهإلا خوسرو ةبالصلا نم تناك

 الو ؛نايإلا فاعض الو ؛نوطبلا الو نولقاتملا اهدعقي ال ءاهفادهأ ىلإ مهب
 يه كلتو | ءاحرصلا ءادعألا ىح الو فرقفاتملا ىعح الو توراطتسملا فافخللا

 دت ال اهنودب هتأل يوتسملا ةعيفرلا ناإللا ةخسارلا ةبلصلا ةدعاقلا داجيإ نع ةربحلا

 املك اهتاوطح مرق وأ « طوہهلا ىلإ تحنج املك ىلعأ ىإ اهعفری نم ؟رپهامجلا#
 . قيرطلا تلض اذإ اهيدهي وأ فذرحنالا ىلإ تحتج
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 ايش وا ‹ةجايلا نع ادثاز ارمأ وأ ءاًفرت تسیلو «ةرورض نذإ ةبلصلا ةدعاقلا

 . ةحبحدص ةريسم هلودلب ريسلا نكي

¥ ¥ # 

 ةدايق اهيلإ دنسأو < ل هلأ لوسسر اهابر ىلا ةبلصلا ةدعاقلا تناك مٹ

 لماععلا ىف ةيقالحألا ةدايقلا وأ لاتقلا ىف ةيركسمعلا ةدايقلا ءاوس ؛؟ريعامجلأ»

 يف ةيركفلا ةدايغلا وأ ءممتجلا تاقالع ليكشت ىف ةيعامتجالا ةدايقلا وأ «ىدرفلا

 ىثلآ ىه ةدعاقلا هله تناك ةملكلابو ةودقلاب ءمالسإلا ةقيقحب سالا ةيعوت

 ءاهناينب تضقنو ءاهدوجو تفلاو ءاهشزهو ةيبرعلا ةريزملا ىق ةيلهاا تهجاو

 .هناكم ىف دیدحلا ءائيلا تماقأو

 , ةقيقماإ ىف ايه ًارمأ كلذ نكي ملو

 نيب ةكرعلا فصت ىلإ نآرقلا تايآ ربدتي یذلأو ‹ خيرأتلأ عئاقو عبحتي ىذلاو

 ىف تمسحنا صح ةلئاهلا ةكرعلا كلت ىف لذب دهجلا نم مك ملعي : لطابلاو قحا

 ةكرحلا ءاوأل ىلع ربصلا ىف ىسفنلا دهنملا ءاوس « قحا نيدلا حلاصل رمألا ةياهن

 نم مكو «تايحضتلا نم منكو «يدالآ وأ ىندبلا دهسا وأ ءاهل سفدلا دينو

 ةيقيقحلا ةناكما ملعيو . . ضرألا عقاو ىف تققحت ةعئارلا لثلا نم مكو «تالوطبلا

 ملسيو «ةرفصلا ةنواعج ؟ريهامجتل# ملز هتدايقو ةرفصلل ةرشابلا ةيربلا ةدايقلل

 مث ؛ةييرعلا ةريزملا عقاو ريغ ىذلإ ء هلك داها اذه ىف ةبلصلا ةدعاقلا ةناكم اريحأ

 . شرا عقآو ريغ

 ةدساق اًقارعأو ءةدساف اًميقو ءةدساف دئاقع هجاوت ىهو ةنيه ةكرعلا نكت مل
 ىقرعلاو ىميقلاو ىدقعلا فارحنالا اهدسفأ اًسوغلو ةدساف كولسلا نم اًطاغأو
 وهو «بآوصلا وهو ‹«یا وه هس ءاهضارحتا ىلإ تمانتسا مث ؛یکولسلاو

 !هنود لاعقلاو < هيلع ةظفاسملا بجي ىلا ءيشلأ

 نم لزتآ :  رانلا ىف هيلع نودقوي اي لطابلاو قحا نيب عارصلا هللا هبش ام رمآلو
 ءاغبا راتلا يف هيلع نودقري اسو ايبار ادبز ليسلا لمتحاف اهردقب ةيدوأ تاسف ءام ءامسلا
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 عف ام اأو ءافج بهدف دبزلا اماف لطابلاو قحا هللا بري كلذ لَم دز عام وأ ةيلح
 :١۷(. دعرلا) لالا هللا بري كلذك ضرألا يف ثكميف سالا

 ريصلاب نولمؤلا اهلمتحي . . رهصت ران !ىوكت ران عدلت ران !ةيقيةح رات اهنإ

 براق نم الوآ ثخ! ین اهجٹاتن نم نوکب مث شنا یلإ هج وتلاو لكوتلاو ةيزعلاو
 كيا ىفن مث هلل تودرجتيو مهس وفن صحملت نح « نيرباصلا نيدهاجلا نيئمؤملا

 مكحير « هتايغطو هتلوصو هعشاغفتلا بهذتو ء لطابلا قهزي نيس ضرألا نم
 . قلا

 ةريزحلا ىف رمألا رقتسا ىتح كلذ لك يف الماك اهرودب ةبلصلا ةدعاق تماقو
 .مالسإال

 . . مسو رودب ةبلصلا ةدماقلا تاق مث

 لك وه فدهلا نكلو « قلطالا ىه «ضحلا ىه ةدعاقلا ىع ةيبرعلا ةريرخلا

 اصضرالا

 لوس را ةدايقب ةيبرعلا ةريرسلا ىش تونمؤملاو ةفاك ساتلل نيدلا اله لزن دقل

 ىذلا نرملعملا ءڻحلا AIS نيفلأ ةاعدلا ٠ ةيرشبلل ةادهلا مه کک

 ىلع ءادهش اونون اطسو ةا مكالعج كلاذکو :  نيدلا ةفيقح نوكت فيك اهنوملعي

 ىلإ وعدي ةَمَأ مك نکو ج ١٤٣(. :ةرقبلا) 4 اديهش مكيع لوسرلا توكيو سالا

 :نارمع لآ) ¢ نوحلقملا مه كعلوأو ركنملا نع نو هنيو فورغلاب تورمایو ريحا

er: 

 . . نيهلا رمألاب كلذ نكي ملو

 شويلا نيب رودت ىتلا كراعملا ىلع ةداع زكري خيراتلا نإ

 رظنلا نكلو + عارصلا ةجيتن ةياهنلا ىف مسحت ىتلا ىه شويلا كرام نإ ةقيقح ةقيقحس

 فج «لاتقلا نادي ضف شويلا رر «بصمل رح عارص هنأ ىلع رمالا ىلإ

 بئاج ىلع رم یخلیو «قیض زیح یف هرصحیو « عارصلا ةقيقح- نم امهم ابناج
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 اهلج نم رودي ىتلا ميقلاو دئاقعلا رمأ وهو « هنأش نم رخصي وأ ءةيمهألا نم ريك
 . عارصلا

 ةراضحلا نيب عآرسص < هتقيقح ىف یراضح عارص وه ۔ رصعلا ةخلب ۔ ع!رصلا نإ

 عارص«ةيلهاجلا ةراض طار ةيناهإلا ةراضخ ا نيب ءةدسافلا ةراضخ أو ةميلسلا

 ىبرخا عارسلا ناك نإو ؛ةايخلا بتآوج لکو ‹سقنلا بلاوج لک لمشی ماش

 !نيح ىلإ ولو « ةجيتتلا مسحت ىتلا ةورذلا وه

 مل مهنكلو ؛ضرألا اوحستكأاو خيراتلا تارتف ىف ةرحف ىف راتتلا بلغت دقل
 اًنايغط اهتم الدب وشنو ةراضحلا اومده مهئإ :لوقن ثآ ردجألا ىلب «ةراضح !وتشني
 .مالسإلا یف اولد نآ مھل للا ردق یتح . .ارفکو

 مهتكلو : ضرألا ةرحستكاو « ثيدخلا خيراتلا ىف برغلا شويج تہلخت دقلو

 نم مغرلا ىلع « شيعت نأ قحتستو «دجوت نأ قحعست ةيقيقح ةراسضح- !وشتي مل
 نوناق ضرألا ىف اورشن لب ءهنوكلي ىذلا ىج ولونکتلاو يملعلاو ىدالا مدقتلا نك
 ىدقعلأ داسفلا !ورشئو ؛ىيرطلا نس هحيزي وأ فيعضلا لعأي ىوقلا : باغلأ

 . خيراتلا ىف ةيلهاج اهتفرع ةروص عشب ىلع ىق! داسفلاو

 ره هدحو سیل ریدقت لقا یلع لق وآ «عارصلا ةقيقح وه ىبرحلا عارصلأ سيل
 یتلاو ؛ شویجلا اهلجا نم لاقت ىلا میقلا ىه عارصلا ةتيقح اغإ «عارصلا ةقيقح

 لك نع یمالسإلا حتشلا زمي اله یفو !شویجا رصعدت نيج اهباحصآ اهر شپ

 . خيرأتلا ىف ةيعسوتلا تاك را

 لالذإلاو رهقلا ةوهش الو ضرألا كالحمأ ةوهش الو « عسوتلا ةوهش نكت مل

 ره هللا نم رمأب-فدهلا ناك اغإ ‹ حعفلل ةيبرعلا شوي | تكرح ىتلا ىه نیرحآلت
 ءايلحلا ىه هللا ةملك نوكتل ءاهنايغطو ةيلهاخا ةلازإو < ضرألا ىف ديحوتلا رشن

 .(۳۹ :لاغنالا) هلل هلک نیدلا ن رکيو دا نوک ال یس موٹئاقو ل : هل نیدلا نوکیو

 ىلإ ايدلآ قيس نسو « مالسإلا لدع ىلإ نايدألا روج نمو ء هللا ةداع ىلإ دابعلا

 . .ةرلاو ايندلا ةعس
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 نسو هلأ ةدأاع ىلإ توغالطعلا ةدابع نم ناسنأللا ريرتل اياع ةيراضح ةكرح

 نهو ؛طسقلاو لدعلا ىلإ ملظلارو رولا نمو :ةقيقدللا قانتعأ ىلإ مهرلا قانتعا

 . . روثلا ىلإ تاملغلا نمو ؛ملعلا ىلإ ليلا

 . يالسإلا ححفلا هعنص ام تعنص خيرأتلا ىف ةيرأاضح ةكرحس نم ام

 لاجر اهيف رصتنا ىتلأ ءاهدحو لاجقلا ةيرقبع ىف ةتماك هيف ةعورلا تسيلو

 لاتقلا نونفو ةدعلاو ددعلا ىف مهفآاعضأ فاسضأ ىلع ةدعلاو ددعلا ودود

 یلاعتو هناحبس ها نوع دعب هل رپسفت اال ام ءمورثاو سرفلا نم ةيدالا تائاكمإلاو

 الزو ءاهيقتعم سوفت ىف رحألا موبار هللا ىف ةحسيصلا ةديقعلا رثأ الإ هددمو

 ددعلا يدردحملا لاج رْلا الوهم تلكم يتلا ؛ ةحيحسملا ةديقعلا ىتاتح ىلع ةيبرتلأ

 ىهو «نرق فصن نم لقأ ىف اًقرش دنهلاو ابرغ طيحلل ىلإ وصولا نم ةدسعلاو
 . خيراتلا ىف اهل ليثم ال ةعرس

 ىف لئاه رمال ۔اهتالب .ًاهنإو ءاعدحو لاحقلا ةيرقبع يف ةنماك ةعورلا تسيل

 لود و ؛مالسإال بولقلا حتق ىف ىه ىربكلا ةعورلا نكلو : خیرأتنآ نازيم

 !هاركإ رطب « قحا نيدلا ىف نييالملا

 نیلا يف هاركإ ال ل : مالسإللا ىق لرحدلا ىلع سالا هأركإل طق لاتقلا نكي مذ

 ىف ةلثم  ةيلهاجلا ةلازإل لاتقلا ناك اإ . ٠١۹(. :ةرقبلا) ي يغلا نم دشرلا نيبل دق
 هذه تليزأ اذإف ء ةيلهاج شوج اهیمحت ةيلهاج مظن اهيلع موقت : ةيلهاج دئاشع

 نمف يغلا نم دشرلا نيب دق ل : نرءأشي ام مهسفنأل نوراتخي كلذ دعب رارحأ سائلاف

 ب ميلع جيمس ةللاو اهل ماصفتا ال ىقلولا ةورعلاب كما دقق هللا نمويو توغاطلاب ركي
 .(١١۴:ةرقبلا)

 ىلع نما وهف «حضاو یغ ىلع وهو «هديدپ ظفعحي نأ دیری یذلا «رحآلا امآو

 نع هللا مکاهن ال ا: لاتقلاو ىذآلاب نینموملل ضرعتي ملام ؛ هلک هناك و هلیدو هست

 هللا نإ مهلا اوطسلاتو مهوأريت نأ مكرايد نم مكوج رخي ملو نيدلا يف مك وتاقي مل نيذلا
 .(۸ : ةحتملا) 4 نيطسقملا بحي
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 العم هتأر نیح هيف تلخد اغ] «هارکإ ریغب مالسإلا یف تلخد یتلا نییالملا هذهو

 ىلإ ءومجرتف «مالسإلا ةقيقح ىلع اوبرت رشب « لعفلاب هنوسراهتو هوقنتعپ رشب یف
 !ونوکی مل ولو هيف نولخديف مهبولق هل وفهتف «هيلإ نيرظانلا بجي دوهشم عقاو
 كلذ يف ةردحلا ذهب ديدللا نيدلا ىغ سانلا لحد اس ةشيسضولا ةروصلا هذه ىلع

 کلو ؛شرالا حقی دق يسا هه « لاخقلا ناديم ىف اوبل ولو «ريصعقلا نمزلا
 ؛وصقنال بقا ظيلغ تیک ولو منام هلوسرل لوقي هلا ناك اذإو !بولقلا حعفي

 مل اذإ نيتاغلا رشبلاب فيكف هلا لوسر وهو «(۱۹ :نارمع لآ)  كلوح نم

 !؟ےوق قلخ یلع اونوکی

 رثأ وهل نامزلا نم ةغطاحا ةحمللا كالت ىف مالسإلا ىلإ اهلمكأب بوحش لوحت نإ
 ءةيلصلا ةدعاقلا كلت مل هلا دوسر اهيلع ىبر ىتلا ةذفلا ةيبرعلا كلت راثآ نم
 : هناحبس ءاشپ ام هللا اهب لعفپ لآ ردقل اراتس نوکتل هتیانعو هتیاعر اهالوآ یتلا

 .(۹: فصلا) ( هلك نيدلا ىلع ةرهأفيا قحلا نيدو ىدهلاب ةلوسر لسرآ يذلا وه

 ةعرسلا هذهب مالسإلا ىف مألا كلت لوخد ىف ةروصحسم حفلا ةعور نكت ملو
 نيذلا_نوملسملا هب لماعت يذلا ىلاشلا لدملا ىف كلذك تناك نكلو ءةقطاحلا

 هيد ىلع يقب نم عم ىتح «ةحوتفملا دالبلا عم-مالسإلاب هل هلا لوسر معابر
 نب ورمع نأ هيرض ىذلآ ىطہقلا باشلا دلاو عم هنع هللا ىضر رع ةصقو « مهتم
 ىم اورمع اي۶ :ورمعلاهلاق لا هتملکو «خيراتلا ىف ةريهش اصعلاب صاعلا

 !خيراتلا ىف ةلفو ء كلذك ةريهش ؛ارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلإ دبعتسا

 اهذمكأب مأ لوحد ناك دقف < ةلتاهلا ةعورلا كلت دودح ىه كلتو هذه نكت ملو

 كلت تيسن دقف «خيراتلا ىف اهل ليثم ال ةبيجم  هاركإ تود ۔ یبرعلا ناسللا یف

 اهب ؛ةيبرعلا ىع اهتخل تراصو ءهديد ىلع مهنم ىقب نم ىتح «اهناسل بوعشلا
 !اهتدابع یدژت اپبو رکفت اھیو بطاخشت

 ةدعاقلا ةيبرتب ميف هللا لوسر نم ةقثافلا ةيانعلا تناك دقف ًارحخآ سيلو اريحأو

 ىضم نأ دعب :جهنلا ةيرارمتسال ۔ ىلاعتو هناحبس هللا دسب - نامضلا ىه ةبلصلا

 لثملا نم تروح ام لكي ۔ةدشارلا ةفالفل او «ىلعألا ىيفرلا ىلإ قلم هس
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 یه تناک دقف ؛ ةقيقحلا هذه قادصم ىه ۔ةايللا تالاجم نس لاج لک یف ةعيفرلا

 ميظعلا دئاقلا بايغو ءى ولا عاطقنا دعب ء 4 لوسرلا جهنل ىعقاولا دادتمالا

 .ثويحلا نع هصخشب م

 نكلو «مودت نأ اهل ؟ردقم ناك امو ءًاايوط مدت مل ةرتفلا هذه نآ حيحسصو

 فجري امك «مالسإلل ةياهن الو مالسسإلا نع اًططوبه نكي مل اهنع طوبهلا
 ةقماس قافأ ىف اًشيلحت ةرتفلا هله تناك اإ ةماع نيدلا اذه ءادعأو نوقرشتسملا

 مزل مازلإلا قوف وه اه ليبلا عوطعلا ىلع اهلامعأ نم ريشك دمتعي ءولعلا

 ابيرق وأ مازتلالا ضرأ ىلإ كلذ دعب سانلا لعبه اذإف «هلرسرو هللا دنع نم ضورغلا
 ضرألا ىلع اوطحف قيلحتلا نع مهتحنجأ تخار اجنإ « ةفيقحلا ىف اوطبه امف اهنم
 ىرذلا كلت ىف قيلحسلا نم اوليه نأ دعب -مهبسحسو امادقألا ىلع توريس ةبلصلا

 موق نم ةيرشبلا هب اودس امو ؛ضرألا ىف ديح-وشلا رشن نم هب اوسأق ام - ةيلاعلا
 دحب ىأ ۰ یدالیلا رشع مباسلا نرقلا تح اھنم سبقت هت اور وأ تلظ ۽ ةيلأع ةيرأبضحس

 انورق ةرشع نم رثكأب ةورذلا

 هءوشف « ىفتحا مث ةهيئه ءاضأ عمال قرب درجس كلذ عم ةرتفلا كلت نكت ملو
 لارت ام اهنإ !دعب هللأ ءاش ام یلإو « ةظحللا هذه ىح قيرطلا ريب لاز ام عماللا

 مل نزف . اهيلإ عفتري نأ لواحيف ءليج لك اهالمتي « لايجأالل ددم ةيعقاولا اهتيلاثم
 ىدؤي ىذلا سعاقتلا نم ريح اًمئاد وهف ؛دوعصلا ىلإ ءاجت الا هبسحف لعفلاب ىلصي

 تاكرح لكو .اهيلإ نكري ن اهبذجو « ضرألا ةلقث مكحب طوبهلا ىلإ امت
 ىه نإ -اهنم ةدحاو ةرضاحل او ءاهرشكأ امو .مالسإلا خيرات ىف ثعبلاو حالصإللا
 كلذ لجأ نمو . قيرطلا رينب اهءرض لاري ام ىتلا ةعماللا ةرحفلا كلت راثآ نم رثأ الإ
 ةردفلا كلت هيوشت ةلواحم ىلإ ةساع مالسإللا ءادعأو نوقرشتسلا ىعسي تاذلاب
 ىلا لايجألا ىلإ لوصولا نم هعاعشإ اوسلو « عماللا روتلا كلذ اوسمطيل
 ؛حلفی نأ ٹیبحلا مهد هج تاهیهو «ديدج نم درعصلا ىلإ ضهنتق هب ءىضشست

 هرك ولو هرون محم هّللاو مههاوفاب هللا رون اوكفطيل نوديري ب : هللا ردق نودئاعي مهف
 .(۸:فصلا) ې تورفاکلا
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 ءةبلصلا ةدعاقلا كلعل مل لرسرلا ةيبرت ىف ةغلايلا هجيمهأ هل رمأ انرضحي انهو

 . هباحصأل مز لوسرلا ةرواشم ةرثك وهو

 ىح ولاو ةروأشملا ىلإ ةجاح ىف كب هلا دوسر ناک له :ءدب یڏ ئداہ لاسنو
 املك ةملسلا ةعامجلا راسم ححصيو «كايبلا نم هلزني نأ هللا ءاشي ا هيلع لردتپ

 نم هنم مقي ام ضعب هسفل قی لوسرلل ححصي لب ؟فارحلا اھنم عقی نأ تمه

 ؛ةرعدلا ءابعأب موشي وهو «ةروأاشملا يلإ ةجاح ىف ل لوسرلا ناک ام االک

 . اهتامزلتسمو ةيبرتلا ىه اإ . ةليدلا ىف وأ ةكم ىف ءاوس ةنمؤملا ةعامحجلا ةايح ريديو

 جرت ال اهنکلو ؛نيمزتلم ادونج جرخت امهدحو ةعاطلاو عمسلا ىلع ةيبرتلا نإ

 ةدأق

 معطي نه ل : هللا دنع نم ةضورفم ةدابع إب لوسرلا رمآب مازلالا ناك دقلو

 هللا نذإب عاطل الإ لوس نم اسوأ امو ۸٠(.  : ءاستلا) ( هللا عاطآ قف لورا
 .(۷: رشملا) ي اوهتناف هتع مكاهن امو هودخف لوسرلا مكاتآ امو ل .(16 :ءاسدلا)

 نيذلا رديف ل .(0۹ :ءاسنلا) ي لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ارتمآ نيذلا اهيا طب

 تاك ام ل .(۳:روتلا) ( ميآ باع مهبیصب ر وأ ةنتف مهس م د نأ هرمأ نع نوفلاخپ

 نع مهسفنأب اوبغرب الو هللا لوسز نع اوُفلَختي نأ بارعألا نم مهو نمر ةنيدملا لهأل
 ١ ١١(. + ةوتلا) چ هس

 راب نيمزشلام ادونج اونوکی نأ طقف هباحسصآ نم ديرب نکی مل مب هنکلو
 اإ ‹ةضورفم ةدابع هتوك نع ًالضف ءحاجنلاو حالغلا وه هرمأب مازتلالاو مهدناق

 یلاعتو هناحبس هدارمو «مهب هللا ردقل اقیقحت «ةيرشبلل ةداق مهنم لمجپ ٺآ دیری ناک

 نوکیو سائلا ىلع ءادھش !ونوكل اطسو ةا مكاعج كلر وب :ةمألا هذه جارحإ نم

 ١٤١(. :ةرقبلا)  اديهش مکيلع لوسرلا

 . . مهيبري نيدلل دئاقلا نم ةرواشلاب الإ نركي ال ةدايرلارو ةدايقلا ىلع بيردتلاو
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 ىلع هللا ىلإ وعذأ يفيبس هذه لف # :هيملتو ىعولا مهيف دلو ىتلأ ىه ةرواشلا
 1١۸(. : فسوي) كرش نم انآ اهو هللا ناحلسو يبل نمو انآ ةريصت

 بلاج ىلإ هتاذب بولطم هتاذب مئاق ءیش ةريصبلا نآ ةبآلا قايس نم حضاوو

 نم انأ امو هللا نانحسجسو # :ىلاعت هلوقب ةيآلإ ىف هنع رسي ىذلا .نااللا
 تس

 . 4 نگر شملا

 ىف نيدلا اذهب كرحلل + كلذ ةبرلطم ةريصملا نكلو ؛معن بولطم ناييإلا

 ءزج وآ هلك دهجلا ددبتي الو هلا نذإب ةلماك اهرامث ةكرحلا ىتوت ىكل «عقاولا ملاع

 . هءارو لثاط ال اميف وأ « ةفطاح ةك رح ىف هلم

 فقاوملا ىف مهلوقسعب اوركفي نأ عابتألا دوعت ههابتأل دئاسقلا نم ةرواسشلاو

 يک یذاشتا دا ىلا فتو لاب اه آر اها ارات قلتخلا هاركلاو ءةلتخملا
 نير . . ةئامآ هنوك بئاجب ةيلوعسم ىأرلاف ءةيلرسلا لمح ىلع كلذك مهدوعت

 دق ناسنإلا نوكي ةيلوئسملا لمحت عم صيحمتلاو ريكفعلا رركعيو ءةروأشملا رركذت

 الو ءةهجاوملا نم هرعاشم رفنت الف ءاهيف توكي نيح ةيلمعلا فقاولا ةهجارل دعأ
 ناسنإ لک سیلو . حجادلا دثاقلا ىف ةبوللعلا تافصلا ىه كلتو ؛ ةياوئسملا بيهي

 نأل لهؤلا ىصخسشلا ىلع فرعت نل كنكلو .اهجان ادتاق نوكي لالا ةعيبطب
 س مهتييرتب موقت نيدلا - سائلا نم ةعومجمل ةصرفلا حتت ہت یس احجان ادئاق نوکی

 لهؤس وه نم مهلم زربيو مهتاردقس حضتشف «بولطلا بيردتلا اوقلتي ىكل

 نأ دحأل ًايهتي نلف ءاهلك رومألا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع مهتيبر اذإ امآ . .زوربلل
 ‹نرلشضي مث نوبرططعضب ةيلوثسملا مهيلإ دست نيحو ء ةبولطملا ةريش ما بسكب

 نم دئاقلا ةايح ىف اوناك ولر كنحلا دئاقلا باهذ دعب مهيديأ ىلع ةريسلا سكتنتو
 !نيصلفلا دونا

 نع ىشفلا وهو «هعايتأ ةرواشم ىلع هك لوسرلا صرح عضد انه نمو
 یف وأ ۰ نیکتحیم ةداق هدعب نم ارن وکی نأ ۔ملع یلع ۔۔مھدہپ ناک هنآ ءةرواشملا

 دحب سکتنت الو «فقوتت الو هدحب ةريسلا رمتستل «ىأرثا یبئاص نیراشتسم لیلقلا
 . ميظملا مهلا دئاقلا بايغ

H# # #F 
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 یفاهرود ادعو ج ها لوسر اهابر ىتلأ هللا ةدسعأ قلا ىه كلا

 . خيراتلا

 ىغ قلق هللا لوسر هلذب ىذلا مخضلا دهلا ناك الو ءاًفرت اهؤاشلإ نکی مل
 اذهل ءىش مزلأ ءهقيفوتو هنوعو هللا ماهلإب ناك لب «ةرورضلا ىلع ادئاز ارمآ اهشیپرت

 .نيدلا اذه هلجأ نم هلا لزنآ ىدذلأ لئاهلا نأشللو ء نيدلا

 حضوم ىلعو «ةيقيقحلا هتروص ىلع فرععتل «رصاعملا انعقار ىلإ لقتستلف نآلآو

 ةرم لوأ تلمح ىتلا ةبلصلا ةدماقلا ةيبرت ىف مل لوسرلا جهنم نم ةيف ةودقلا

 . نيدلا اذه ءابعأ

 ؟مويلا ةيلهابا لاح أم

 دق ةقلطلا ةيلهاخ اف : لم لوسرلا ثسب اهدعپ امأق# : ها همحسر ةيميت نبأ لوقي

 نود صخش یف نرکت دقو ءرافکلا راد یف یهامک رص تود رسصم یف نوٹ

 .مالسإلا راد ىف ناك نإو ةيلهاج ىف نوکی هنإف ماسی نأ لبق لج رلاک « صخش

 ةفئاط هتمأ نم لازت ال هنإف م دمحم تعبم دحپ ةيلهاج الف قلطم نامز یف امأف

 رايد ضعب ىف موقت دق ةديقلا ةيلهاج لاو .ةعاسلا مايق ىلإ قحا ىلع نيرهاظ
 + نيملسملا نم ريثك ىفو :نيملسملا

 رومأ نم ربثكب نوكسمتم دعب نوملسملاو ىرجهلا نماقلا نرقلا ىف ذه ناح اذإف

 ادعقاو هلا همحر ةيميت نبا أر ول فیکف . . رک یف نیطرفم اوئاک نإو ؛ مهيد

 معناو هللا لرنآ ام ريغب عيرشتلا ةعدب تشف دقو « هيف لوقي ناك اذام . .رصاعما

 < ريتاسدلا صوصلب اعونع هللا ةعيرش ميكحت حبصأف , هللا لزنآ ام ريغب ةحابإلاو

 تائمو فولألااهلجأ نم بذعيو ‹«سوءرلا اهلجأ نم ريطت ةيرج هب ةبلاطلاو

 امك ۔ ھیچ و :لوصأل! نم ًالصأ ءاسنلا ىر حبصأو . كوجسلا ىف فوللا

 حبصأو . .موجهلا لئاسو ىتشب مالعإلا لقاسو ًاهمجاهت ةركنم ةعدب - هللا رمأ

 .ناقرطلا اغأك «نيفرطلا ىضرب معي مادام ةشحاغلا باكترا محي (نرناقلا#

 ۷۹.۷۸ ص میلا باص ةفلاخم ميقتسلا طارملا ءاقنشا (1)
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 الو ءهل لحد ال ىلاعتو هناحبس هللأو «ةيضفلا ىف نأشلا باحصأ امه ۔امهذحو
 ملی یذلا هناحبس ره سیلو « رمألا ىف لحد هل نوكي نأ ةيلهاجلا فرع ىف هل زوجي

 ال تيقملا بصعقلا اياضق نم ةيضق للو هلأ ىف ءآربلار ءالولا حبصأو «حيبيو
 ال ةدحاولا ةيرقلاك لاصتالا ئاسو لضفب ملاعلا حبصأ دقف «رصحلا قوذ اهلبقتي

 نيدلاو «جسلا نم ةى اهراكفأو اهديلاةتو اهفارعأ نع لشي نأ دحأل زوجي

 . .حيصأو . . حبصأو !تيقملا بصعتلا ىف اقارغإو اًنقم ججحلا دشأ وه ةصاحخ

 1. . حبصأو

 ىفو «برغلا ىف رصاعملا عقارلا ىآر ول لوقيس هللا همحر ةيميت نبا ناک فیک

 ؟مالسإلا راطقأ نم ريشك

 ° «ءابرغلل یبوطف دی امک ابیرغ دوعیسو ابیرغ مالسإلا ادب

 هذه هيلع نوقحبتسي ىلا ميظعلا ءىشلا كلذ اسو ؟مويلا ءابرغلا نم بوللەلا ام

 ؟ هللا دنع ةمارکلا

 سب ءا دنع روجأم مالسإال ةيناثلا ةبرغلا ةلازإل ءابرغلا هب موفي دهج لك نإ
 الو هللا ليبس يف ةصمخم الو بمن الو ًامط مهبيصي ال مهاب كلذ ل : يركلا هباتك
 ل هللا نإ عاص لمع هب مهل بتك الإ اليل ودع نم نولاني الو اشكل ظيغي فطوم نوط

 بك ألز ايداو نوط الو ةريبك الو ةريغص ةقهت توقفي الو 0۲١ نيسم رج عضب

 ٠۲١ ١١١(. :ةبوتلا)  نرلمْعي اراك ام نسحا هللا مهبزجيل مهل

 ىف اهن وبٹری تایولوأو ءاهیلع نوریسپ ةطح ءابرغذل نوي نأ عنج ال اذه نکلو
 . رصاعملا هعقاو ىف مالسإلا نع ةبرغلا ةلازإل هب نوم وقي ىذلا لمعلا

 . ريهام! ىئإ اهنم ةرعدلا لقتنت ةباص ةدعاق ريغب لمعلا حلصي لهف

 یوتسم ىلع ةدعاق ءاشنإ ىف .دحأ مبطي الو - عمطن ال اننإ : هپ ید عیوداب لرش

 ةدعاقلا وأ ةبلصلا ةدعاقلل ةبسنلاب ءاوس « ملو هللا لوسر اهأشنآ ىتلا ةدعاقلا

 هيلا ةراشالا تقيس )1
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 انغلك امهم اهنودب ءانبلا موقي ال ةيرورض تافصارم كانهف كلذ عمو . . ةيريهامخا

 . .ةاناعلا نمو نمزلا نمو دهحلا نم اهريفوت
 هللا لوسر ةباحص اهيف قلح- يتلا ايلعلا قافلا ىف قلي نأ ادحأ بلاطت ال ادنإ
 ىلع دارغأ كانه ناك نإو . .دحأل مزلم ربغ الصأ كلذف ءةوقو نكمت ىف هو
 «قافآلا كلت ىلإ مهسفنأب نوعفتري ء طق ممددم عطقني مل ىمالسإلا خيراعلا ىد

 نوکی یکل ءاھنم اًہیرق یتح وآ مازشلالا ضر یلع مادقالاب ریسلا بلطن انکلو
 . حاجنلل للا نذإب ًالهۋمو ‹ هللا دنع ال وبقم المع

 ةدماقلا ءاشنإب اهرودب موقت ىلا : ةبلصلا ةدعأقلا ىف ةبولطملا تأفصأوملا امف

 . . اهتيبرتر اههبج وتو ةيريعامجا

 یتڑیو ةالصلأ ميقيو ءرخآلا مويلاو للاب نمؤي نأ درجمب نأسنإ ىآ اهل حعاصي لم

 < ةبولطم اهلكو «ةميظع تافصارم اهلك هذه نإ ؟ںیعشاشآ نم توکیو ؛ةاکرلا
 ةيلصلا ةدعاقلل ةبستلاب ةبرلطلا اهدحو ىه لهو ؟ةبرلطم ىه ةج رد أ ىلع نکلو

 ؟ةصاحخ

 ىف اتاسنإ تلأس ول . .یرحأ ةرم انه هيلإ ةراشإلا ديعأ ءًالثم قبس اميف تبرض
 نالف : لاقف هقزر یف یذوُا ولف ! شا : كش الب لوقيسف ؟كقزري ىذلا نم : قیرطلا

 وه هللا نآ یعو ءةقيقحلا كلتب ناهإلا نوكي لف « ىقزر عطقي نأ ديري سائلا نم
 ؟كولس هيلع بترتي ًايبلق اًتيقب حبصأ ىح هسح ىف قمعت دق «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا

 نأ ةقيفح كلذكو ؟نيفيلا ةجرد ىلإ لصي ىتح هناهإ قيمعت ىلإ ةجاح ىف نوكي مآ
 يذرأ اذإف هلاب انما لوي نم سالا نمو ظ : تيمملا يحمل وهو ءعقانلا راضلا وه هللا

 ٠١(. : توبكنعلا) 4 هللا باذعک سالا ةف لج هللا يف

 ءءالتب الا ىف تيشي لهو ؟ءاتبلا لمت ىتلا ةبلصلا ةدعاقلا ىف ةئبل !له حصي له

 ال مهو اأ ارلرقي نأ اوكري نأ سائلا بسحأ ©0 جتا : هللا ناس نم ةنس ءااتيالاو

 4 نيداكلا نمو اود ص نيدلا هلا نمي مهلبق نم نيدلا ف قلو )١( ةو
 .(۴ ١ (توبكتعلا)
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 ٌرشلاب مكولبلو 3 :نوريشك اهلمتحي دق هذهف هدحو باذعلاب تسيل ةنتفلاو

 ١١(. :ءايبنألا) ةف ريخلاو

 « باللا ةف ىف نردمصي ؛ سالا نم ريثكب فصعت اهنال «رطحأ ريا ةنتفو

 ةرثكر بصانملاو ءاجإاو ةطلسلاو لالا ءارغإ مام دوسلا ىلع نووقب ال مهنكلو

 ةدعاقلا ىف ةئبل نركب نأ حلصي ةلحم ىف تبل نم لك ليف . .ناوصعألاو عابتألا

 ّ ؟اهتادايق نم نوكي نأ نع ًالضف ةبلصلا

 : رصامملا انعقاو باتك ىف لبق نم هيلإ ا ترشأ رحآ الثم انه برضاو

 رثؤلا قمئملا مالكلا اهلوح غاصب نأ نكي ىلا ةليمحلا ىناعلا نم ىنعم ةوحألا
 كط لوسرلا محا يتلا زئاكرلا نمو ءةليصألا مالسإلا ىئاعم نم ىهو ؛بذملا
 «راصلألاو نيرجاهملا نيب ىحأ نيح ًاهأشنأ ىتلآ ةبلصلا ةدعاقلا ىف اه يسرتب

 ةيلهاجل ا هقترت تناك ام قثوآأ ىهر ؛مدلا ةرحأ نم مهسوقن ىف ىوقأ ةرحأ تراصف

 . ةيبرعلا

 ساتلاو ةلوهسب اهتسراغ نكي ةوحنألا ؛(رصامملا انعقاو) باتك يف تلغامكو

 قيرطلا تقاض اذإ نكلر « ةلاحلا كلت ىف اريشك فلكت ال ىهف ؛مهرمأ نم ةعس یف

 «رخآلا ىلع اندحأ مدقتي نأ دبال لب « نيرواج شم ىحأو ريسأ نأ ميطتسأ ال ثیحب

 ىذلا قماسلا ىرتسملا ىلإ عافترالل انب ةجاح الو ؟ىحأ مدقأ مآ ىس مدقأ لهف

 امو اأ امإ « رحآلا نود دحاول ةحاتم ةصرفلا حبصعف ءرشكأ قيرطلا هيف قيضي

 : هلوقب ىلآعتو هناحبس هفصو ىذلا وهو «مزلم ريغ ىوتسس كلذ « يأ

 اًقيش ناك ىذلاو . .(۹:رشحلا) + ةصاصخ مهب ناك وأو مهسفنا ىلع نوركؤير إل
 . لاتا ديب ايش مويلا حبصأو « ثخ هللا لوسر اهأشنأ ىتلا ةدعاقلا هذه ىف ايداع
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 داري ىتلأ ةبلصلا ةدعاقلا هيلإ جات امه ؛ تاذلاب نيئثا نيرمأ ىلع انه زكرأ ىنكلو

 ءهل درجتلا :بناج لك نس مالسإلاب ةطيحملا ةيتاعلا ةيلهاحلا هجاوت نآ مريلا اهنم
 . یسايسلاو یک رملا : یعولاو
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 ةنثف ءاتاللا» ةف ءةصاحل بماوملا ىوذ سوت ىلإ ناطيشلا لحلادسم نس
 نيح هنم ناطيشلا ديك نع دعبأ توكي فصلا ىف ايدنج ناسنإلا نوي نح . ابال

 !ةياوغلل ربكأ ةصرغ ناططيشلا دجي انهف «ةصاح ةئاكم هل نوكنو « هبهاوجب زرہپ ادبی
 !دشأ هثارغإل ناطيشلا ةلواحم تناك ناسنإلأ زرب املکو

 زكرل وإ «ةيدايقلا ركارلا نم زكر ناسنإلا أيهتي نيح اهناوغنع ىف ةنثفلأ نكتو
 ىلع تبرت دق نكت مل اذإ سوفنلا نم ريثك ىف رمألا طلتخب اده . . هتاذ ةماعزلا
 .ةرعدلاب ةمقاقلا ءانألا نيبو ةوعدلا نيب < هل درجعلا

 بيسي امف نذإ !ةدايقلل ةبولطملا تافصلا ىف رغوتت ىذلا انآ !ةرعدلا لثع انآ

 اذكه !ةوعدلا ملاص وه ىسلت هيلإ حاترتو ىلحيرب امو ؟ةوعدلا بيصي ىصخش
 . انكر حت زكرمو اهامتعا زكرم اتتاوذ لحجيف «سرشنلا ىلإ ناطيشلا سسدتي

 نذإ . . ىسفث هيلإ حاترت ال وأ «ینضراعي وآ ینتواثی ء یقیرط یف فتي االف نإ
 دنع هفقو نم دبال !ةوعدلا ىلع رطح نوكي دق لب «ةرعدلا حلاص ىق سيل هدوج وف
 ىف ةوعدلا ريستل ؛ةعامجلا نم هلصف لضفألا نكي مل نإ !هميجح نم دبال !هدح

 !یئاطفسو یهاچو یزع هیف نوکی یدلا قیرطلا یآ + میقتسلا اهقیرط
 مد رادهإ ىلإ ىناخفألآ داها ىف تدآ ةفآ ؛ ىمالسإلا لمعلا تافآ دش نم ةفآ

 نوملسملا هب قلعت ىلمأ عايضو ءةمأ تآردقمم ٹہعلاو «دیهش كويلم فصنو تويم

 بزغو ققشت نم تاعامجا ضعب بیصیامیف بہستت تلازامو !ضرالآ لک یف
 وآ ططخلا ر ئدابلا ىلع فالخب ماضل عفلت إو ءماصحخو ةوادعو مذرشتو

 ؟بیلاسألا

 وآ اتراکفأل وآ انصاخشأل ناک ءاوس دقنلا لم تحن هلل نيدرچتم كرت نی

 . .انتافرصعل

 انرصع یف دجوي نآ نکی هنآ دقحعن انآ ال «ةورذلا ةعاسج نم الم برضتو

 كلت ىلإ مهعفريف «رشيلا سوفن ىف هلل د رجتلا لعفي فيك رظننل طقغ نكلو ارضاحلا
 نأ دحأ ملم عقوت الو «ةكثالم اوحبصي مل ولازي ام رشب دعب مهو ءةيلاعلأ ىرذلا

 !ةكالم اوحسبصي
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 هل لاقف !اوعيطأو اوحمسأ سانلا اهي ؛ لاقف ربنملا ىلع هنع هللا ىضر رمع ماق

 ؟هلو :رمع لاق !ةعأط الو انيلع مويلآ كل عمس ال ؛:هنع لنا يضر ىس راغلا نآملس

 ال لاوط لجر تنأو هب ترزستا ىذلا درسبلا اده كل نيأ نم انل نوبت ىتسح ؛ لاق

 فكتدشن : هل لاقف اديع هدلو رمع ىدانف !نيملسملا ةيقب لان امك دحأر درب كيفكي
 فدرب ره !معت : هنع للا ىضر هللادبع لاق ؟كدرب وهأ هب ترزتتا ىلا درْبلا اذه هلآ

 !نيملسلا ةيقبك هلان ىذلا دربلا هيفكي ال لارط لجر هنأل ءهب رزتآيل یبأل هتیطعأ
 !عطنو عمسل !رم نآلا : هنع هللا ضر ناملس لوقیف

 تاعامجلا نم ةعامج ريمأ سيلو ءنينمؤلا ريمأ هتع هللا يضر رمعو اذه

 !ةيمالسإلا

 دحأ نم دقنلا هيلإ هج وي نآ قی ةيمالسإلا تاعام ا ءارمأ نم اريمأ مك یرت

 ء هللا ىف هتوحنإ نم خأ هيلإ ههجو ىذلا توكي نيح قحا ىلإ عج رپ ريم مکو ؟هعابتآ

 !؟هدونج نم یدنج نع ًالضف

 الو تک رش روح الو اتمامشها روم اتتاوڈ نرکت ال هل نيد رجتم توکن نیحو

 هلوح ساثلا فافملاب الو _ ةرادج نع زربي نيح اتریغ زورب نم ةریغلاب سجن
 اهجوم اًتادع المع وأ اتناك اًصاقعنا كلذ ربتعت الو ءهل مهئارطإ وأ هب مهباجع]و

 لوحتي ال ىكل ءانعابتا مامأ هنم صاقتنالا ةلواحس ىلإ كلذ اتعفدي الو ءاندض

 !سانلا هلرح فتلا ىذلا «سفادلا كلذ ىلإ انع «مهؤال و»

 نأ یلولا اعام وآ اصاخ شال ءال رلا# ترکی ال هل نید رج شم ٹوکن نیحو
 نوکی لب « ؛«موترادسجو نيرخألا ةيحالص ىلع مكا كحسم وه «انبزج-# لوقت

 4 ريب ميلع هللا نإ مکاسقتا هللا دنع مکم رکا نإ ب : ىنايرلا كحلا ره كحملا

 اهب رمآ ىثلا ةقيرطلا ىه نيرحآلا يلع مكحلا ةق ةشيرط نوكتو . :IY تارجملا)

 نيدلاولا وا مكسفنا لع ولو هلل ءادهش طسقلاب ئماوق اون وک !ونمآ نیذلا اهیاپ ) : هللا

 الو طسقلاب ءادهش هلل نيمارق وتوك اودمآ نيدلا اهني ل . .(ا١٣ :ءاسشلا) ج نيبرفالاو

 .(۸: ةدئالل) ه4 ىوقتلل برقا وه اوأدعا !ولدعت الإ ىلع موق تاتش مکنمرجی
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 ؟رصاعلإ
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 یف اهركذ درو یتلا ةريصبلا وه «ىعولا ره هيلع زكر فأ ديرن ىذلا ىناشلا رسالا
 انو هللا ناحبسو ينعبلا نمو انآ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعذأ يايبس هذه لق : ةيركلا ةيآلا

 A) : فسوي) ( نيک ر شما نم اأ

 راسم ررقت ىتلا یه اهنأل ءاهنع ینغ آل ةرورض ةبلصلا ةدعاقال ةبسئاب ةريسصبلا

 مم مادص یف لدن ؟ڭرحتن فیک ؟كرحعن یتمو ؟نمکن یتم « یمالسإلا لمعلا
 ىلإ هج وشن مآ ةدعاقلا ءانيب ادبن ؟اهعم فلات ىف لحد مآ ؟اهنداهن مآ ةطلسلا

 اياضقلا» لغتسن له ؟مهل لوقت اذامف ريهامجلا ىلإ هجرس نيحو ؟ريهامجلا
 اياضقو ةييرثلا اياضق ىلع زكرن مأ ءراعسألا عافترأو ء ةلاطبلاو زبنل-ا اياضقت ٠ ةةماعلا

 ىلع انؤادعأ مه نمو ؟مهنع ضرحن مآ انئادعآ مامآ انتالضع سض رعتسن له ؟ةديقعلا
 :اهعاستا ىلع ةيلاعلا ةيلهاجا ىه مآ اننويراحي نيذلإ نويلحللا ءالؤه ؟ةقدلا هجو

 ةلثسألا نم تآرشعو ؟ضرألا لك ىف نوقفاتلاو نركرشلاو ىراصتلاو دوهيلا

 يكل ةريصبلا دوجوو <« ىكرساإو ىسايسلا ىعولا دوجو نم اهيف دبال تاشمو
 ىف ةنكمملا جئاعلا لضفأ ققحت ةكرحلل ةميلس ةطحخ مسرت نأ _اتتقاط رد. لواحت

 . ةطيحبملا فورلخلا

 نم انصاخسلا ةبامح ةميلسلا ةطخلا فده سيل هنآ «ءدب ىذ ئداب ملعنلو

 ! ثلا الإ هلز ال ةوعد ىلع ريصت الو لاح ىأب یذألا نع فت ال ةيل هاج اف « یذألا

 !اتاغرصت لالخ نس ةرعدلا ىذوت الآ لواحن اإ

 لزانتلاب ةطلسلا نم ءىش ىلإ وأ ةطلسلا ىلإ لوصولا ةميلسلا ةطخ1 فده سيلو

 وأ ء۲ فورظلا ةاراجم# ةجحمب انتيدقع نمو ادنيد نم ءزج ىه یتا انمیق و انثدابم نع
 اةرعدلا حلاص ىف كلذ نأ

 اذإ اتنآو «یباجن الو لمابت الو لوحیدت الو لدبتت ال انس هلل نآ ارعآو الو ملعنلو

 !ءیش یل اتکرح یف لصن نلف اھاطختت نآ عیطتسن اننآ امھوت وا اهاتلھابت
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 باتك نم ةيئابرلا ناسلا ىلع فرعتلا ىأ «ميلعتلاب بستكي ءزج اهنم ؛ةريصبلاو
 لاوحأ ىلع فرعقلاو . . هنم ةربملا ذخأو خيرالا ربدتو « إب هلوسر ةتسو هللا

 اهتقو ىف ةمألا هشيعت ىذلا عقاولا ىلإ تدآ ىتلا بابسألاو ةرصضاسلا ةمألا
 ةسموأشمل اهنوذخشي ىتلأ قرطلاو ءادعألا تاططخسم ىلع فرعتلاو . . رضاسشا

 .ةيمالسإلا ةكر ا ىلع ءاضقلا ةلواحمو مالسإلا

 یتلاإ جئادلاو ةكرحل ا اهب رمت یتا براجتلا نس ةربش اب بستکي ءزج اھنمو
 . كرت لک ىلع بترات

 هناوعأو دئاقلا نيب مت يتلا ةرواشملا قيرط نع « ةيبرشلاب بستكي ءزج اهنمو
 ددع نيب ايروص متت یتا ال ءرظنلآ تاهجو نایبو ءارآلا صحم اھیف مشی یتلاو
 ةعامسبأ نم جارح راب ديدهتلار ةعاطلاو عمسلا طغض نيب ؛لاجرلا نم دودحم
 ا ضارتعالا مهنم رركتي نيذلل

 طبختلا نم ريشك ثدحي ؛ةصقات نوكت نيس وأ :ةريصسبلا هله دج وت ال نيحو

 !رساعلا اعقاو یف ثدي یذلإ
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 ؟اقحس اهانلمكتسا لهف ءةدعاقلا ءاثب ىف ةيرورضلا تافصإوملا ضعب كلت

 نموت ةعامج ةماقإ درجم ىلإ فدهن ال اتنأ مادحبآ اتسح ىف نوكي نآ بجي هن]
 مت +: روصلا نم ةروص ىلع ةيدبحتلا رثاعشلا ىدؤتو «رسللا مويلاو هلوسرو هاب

 موي هلأ ءاش نإ اروا « هتاذ یف ارور المع نوکپ اله نإ . .ةرعدلاب موقت
 ىطعي ىذلا رع الو ءهيف ىه اع ةيمالسإلا ةمألا ذهني ىذلا وه سيأ هنكلو «ةمايقلا

 ةمألا ذاقنإ : ديدحلا هجو ىلع اذه وه ىمالسإلا لمعلا نم ىقيقخا بولطلاو

 . هيف ىه امع ةيلهاحملا ليرحت ةلواحمو ءهيف ىه امت ةيمالسإلا
 ىذلا قلا ىلع « قثاف ىرتسم ىلع ةعامج ءاشئإب الإ ققحتي ال فذهلا الهو

 مل نإو همالسو هللا تاولص هيلع مظعألا ىبرلا دي ىلع ىلرألا ةعاممإلا هب تماق

 . لايجألا نم ليج یآ یف هیلز لوصولا رلعتی دق یدذلا ؛یوتسلا تاذ یلع نکت
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 نماثل حاتيام ىلعأ ىلع اهعيبرتو ةيلصلا ةدعاقلا ءاشئإب ديلا ىضتقي كلذو
 مث ءةيقلتلا لئاسو نم انل ماتي ام ىصقاب بثارشلا نم اهتيقلتو «ةييرتلا تايوتسم
 . ريهام ا ةوعد كلذ دعي نم

 : مشل مظعالا برا اهمدخشسا ىلا ةليسولا تاذ ىه ةيبرتلا ىف انتليسوو
 ةايخلإ ىلع سوشلا ديوعتو « للاب ةاصلا قيمعتو «رخآلا مويلاو للاب نأيإلا قيسحت
 قيمعت مث . . عقاولا ملاع يف ينايإلا كولسلا ةسرام ىلع بيردتلاو هللا ةيعم ىف
 ىه ةردشلا نأ ارأبععإ ىف ذحأن نأ ىلع ءهقيمعت ىلإ ىدؤت ىتلا لئاسولاپ ء یعولا

 حئاصنلاو ةظعولا اهدعب ىتأت مث« ةيبرتلا ةيلمع ىف -ىربكلاو - ىلوألا ةليسولا
 مث سوشا بیجتست یت ءوہصلاو بأدلاو ةسباشاو ةياعرلا حم :سوردلاو

 ؛ ةليلو موي یف هرامث یتژی ال هتماخسخ یلع وهو ةقیقحلا یف مخ دهھچ
 ام ةمألا دقني لمحب مأيقلا ىف نيداج انك اذإ «هيطخت نک الو «هلاجعتسا نکیالو

 !هيغ يمه امع ةيلهاجا ليوحت ىلإ ىعسيو <« هيف يه
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 ةدعاقلا عيسوت

 ةوعدلا هيج وت يير نش ةدعاقلا ميسوت ررد ىتاي ةريسملا لحارم نم ةلحرم ىف

 < عك لوسرلا ةعامج ءىلوألا ةعامحللا ةايح ىف اهلل ةلحرملا هلهو ءريهامجلل

 ةدعاشقلا تناك ام دعي مالسإلا ىف بارعألا نم مهلوح نمو ةنيدملا لهآ لود
 نيذلا مه ءالؤهو « مهياع هلا نارضر راصنألاو نيرجاهملا نم اهؤانب دق ةبلصلا

 هللا لوسر نع اوفلختي نأ بارعألا نم مهلأوح نمو ةيدملا لهأل ناك ام ل: : مهلع هللا لاق
 ١١١(. :ةبوتلا) هست نع مهسفتأب اوبغري الو

 اودنجو ءاهل اوصلخأو ءاهيف !ولخدف ةوعدلا مهتبلتجا .نارعأو دونج ءالؤهو

 نيذلاك « طباض الب ةئلشم ريهأمج درجم !وسيلو ءاهتادعأ دض اهنع عاقدلل مهسفنأ

 تئاک نإ ی ردآ ام « ةقد ةقدابح ةيمست يهو ؛*عراشلا للجرال ةرصأعلا ةيلهامل لا مهيسست

 تامس هل تسيل یذلا ناسنإلآ ره عراشلا لج رف ادق نع تءاج مآ ارفع تءاج

 لوسر هفصو يذلا ةعمإلا وه وأا ت باث ی رکف هابا الو ددحم فقوم الو ةددحسم

 !ااسأ اوءاسأ نو ءاتسحآ سالا نجا نإ :اولوقت «ةعمإ اونوکت ال١ :هلوق ىف هلأ

 ىذا لجرلا وه . . «!ولاظت الا !وءاسا وأ سانلا نسحأ نإ مكسفنأ !ولطو نكلو
 نع هلأستف ء1" اهلئاسوب هعدصت نأ دعب ءهيلإ دوعت مث ؛مالعإللا ئاسو هلص
 !مالعإلا لئاسو هتدارأ ام وه طبضلاب هفقوم توکیف « هفقوم

 یآ یف الو ءءانبلا نم ىلوألا ةلحرلا ىف ةدعاقلا مهب عسوت نيذلا ءالوه سيل

 كوحىقاني .ةوعدلل مهسا نوبهب ء ءنيصلخم دونجب مسو اإ !اهلحارم نم ةلحرم

 . هلل ىلإ سملخیم هج وتب اھنع

 , ىيڈمر تلا اور

 لج ر# ةياقع ةغايص ىف مدخحست اهلكو «تويزضيلتلاو ةعاذإلاو ةفاسسملااريثأت ئاس ولا دشا نم (۲)
 !هتاسامعهأ هيجوتو ؟عراشلا
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 نماهنع انشد ىتلا ةبلصلا ةدعاشلا نيبو مهنيب نذإ قرفلا ام : لاس لاس اذاف
 «مثاعدلاو رثاكرلا نوكتل دعت ىتلا ىه ةبلصلا ةدعاقلا نإ : زاجيإ ىف لوقت ؟لہق
 !وباجتسأ نيذلا نووعدملا مهف ءالؤه امآ كوبرا یه ؛نوهج ولا یه ءةداقلا ىه

 اهعم كوكرحتپ ءاهنم !وراصف ءاهتاول تحت اووضناو ءاهب !وسزشلاو «ةوعدلل
 !هوعيتيل بلاغلا نم اوري نورظنني ٠ نیجرغتم نوغقي الو ءاهب نوکرحتیو

 نيب ةياتعلاو ةياعرلا يفو « ةيبرتلا جهنم ىف قرقلا ام : ىرحأ ةرم لثاس لأس اذإو
 : زاجيإب لوقت ءةلحرلا كلت ىف ةدعاقلا مهب حسوت نم دادعإو ةياصلا ةدعاقلا دادعإ

 ثيح نم اًعيمج نيسرادلل هميلعت هجوي ملحلاف . عونلا ىف ال ةجردلا ىف قرف هنإ
 مهنم بولطلاو «ريكأ مهدادعتسا نآأل ةصاحخ ةيانعب نيقوفنلا صخي هنكلر «ادبلا
 دنع هدادصتسا هب فقي ىذا یداعلا سرادلا نم هلبقب اس مهنم لبق الو «رشکآ

 لك «ميمجل ا نم اًيولطم حاجنلا ناك نإو «هتقاط قوغ هفلکی الو «نیعم یوتسم
 . هتچ رد بسحب

 دجوي نأ نک الآ ؟ءالوه نع ءالؤه ریت ةلصاف دودح كانه لله : لثاق لاق نإف
 :نيهج ولأ ةداقلا نم نري نأ هتادادعتساأو هتاقاط هلهؤت نم ةحسوملا ةدعاقلا ىف
 ؟اهفيلاكتب مايقلا نع هتادادحتساو هتاقاط هب دعقت نم ةبلصلا ةدعاقلا ىف دج ويو

 بحاص -عشترب نأ بجپ وأ ۔مشترپ دئدنعو ثدحی نأ نک اذه نإ !یلب :لوقن
 درجم حبصبف هتاناكمإ هب دعقت نم فلختيو ءنيبرلا ةاعدلا ةداقلا ةلرنم ىلإ بهاول ا

 عىطخب دقو ء«مهداهتجاب لمعلا نع نولوغسلا اهردقي ةلأسم كلتو ء«ىداع وضع
 هج وي نأ بجي ةبلصلا ةدعاقلا ءاثب نأ ديلا ثيح نم ميلا اغ . . بيصي دقو داهتجالا
 مئاعدلا ةماقإف . مامتهالاو ةياهرلا نم ردق ربكأب ىطحي ثأر .دهملا ىصقأ هبلإ

 كاذر اله ناك إو «ءاثبلأ اهنس نوكتي ىتلا تاتبللا ةماقإ نع كش الو قلتي ةيسيرلا
 .۔ حاضيإ ىلإ جات ال ىتلا لمعلا هتادب نم كلتو ۽ ءآنبلا دييشل نيب ولطم

 ؛ نيمزتلملا نارعألاب ةدعأقلأ ةعسرت نأ : هتيمهأ هل رمأ ىلع انه زكر نأ ديرن اإ

 نأل ءةبلصلا ةدعاقلا نيوكت دعب ىتأي ءةرعدلل هونج مهسفنأ نوربععب نيذلا
 دعل مل نحنو «!اوءاجو مهاتوصد اذإف !نيهجوم ىلإ نوجاتحيپ ةهادب نيقأتملا
 !؟مههجوي ىذلا نمف ءدعب نيهجولا
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 ىتأي نيح .ةدعافلا ةعسوت ىلإ ةيهيدبلا انتليسو نأ : هيلإ هبنن نأ ديرن رخآ رمأو
 رستا ةخل ىف نومسي نيذلا «سانلأ لكل هجوت سلا ةماعلا ةوعدلا وه اهر ود

 . .ةوعدلل ةباجتسالا نم ةدحأو ةجرد ىلع !رسيل ريهأامملا نكلو . ةريهامجلاب#

 اهب نمي نأ ۔اهتقيقح ىلع ةيفاص ةحسضاو ةوعدلا هلصت نيح ۔ نكي قيرف مهنمف
 قیرف مهمو . .هاضر ىلع المع ءهللا هجو اختم اھل هسفت دیو «اًقداص اتاھإ

 نم هبسکی نأ نکی یللا ام . .ةراسقلاو حبرلا باسح « 8 حاصل ا۴ باس ببسهپ

 الإ همهي ال قيرف مهنعو . .اهتارج نم هرسخي نأ نكي ىذلا امو «ةوعدلل مامضتالا

 ىلإ الو ءالومه ىلإ ال «ةعمعملا نع اديعب فقي وهف « هتيلغ ررقنت نيح بلاغلا عابتأ
 تررقت اذ ىتح عارصلا رابح متو ةجرفلاب ىلسسي دقو «جرشتيو رظني  ءالؤه
 اهل ايقيقح اسمح الو «هثدايم اًناهإ ال ءهيلإ زاحنإ نيقيرفلا دحأل حوضوب ةبلغلا
 رمأالل دايقنالل ادبأ دعتسم ءةيسفنلا هتبيك رتب وهف «هسح ىف عقاولا رمألا لقثل نكلو
 جاتي ىذلاو دعب عقي مل يذلا رمألا نم ربكأ ةحاسم هسح ىف ذحآ ىذلا ءمقأولا

 اذهو «هترياسمل دهسج ىلإ جاتحي ال لعفلاب عقاولا امئيب «ققحستي ىكل دهج ىلإ
 هضرحعي رمأالا ناك اذإ ةصاحو لها لدل ٠ ىسفلآ هبیک رتب «كدعتسم» ريغ قب رشا

 ال ىذلا (عقارلا رمألا» يه اهعبلغ حبصت ىتح ةوعدلل بيجتسي ال كلذل ء راطخ الل
 .راطخأالل ضرعتلا الو «دهحلا نم ءىش ىلإ هتریاسم حات

 یف ةدوجوم تلاک دقو ؛عمشجم لک یف دج وت «ةثالعلا اهصارنأب تاغفلا هذه

 : مخا لوسرلا عمتجيم

 ءةوعدلل هسفن دو اًقداص اًناهإ نمآ ىذلا ةنيدملا ممتجم اهلثي ىلوألا ةعفلاف
 ةعفلا ىحو .راصلألاو نيرجاهملا نع تسسأت ىتلا ةبلصلا ةدعاقلاب ايدتقمو ايدعهم

 نيدلاو راصتألاو نيرجاهملا نم نولوألا ةوقباسلاو ظ : ةيركلا ةيآلا اهيلإ تراش ىتلا

 نيدلاخ راهنألا اهتحت ي رجت تاچ مه دعو هنع اوضرو مهن هللا يضر تاسحإب مشوعبتا

 ٠٠١(. :ةبوتلا)  ميظعلا زوفلا كلذ دب اهيف

 ةيآلا مهسيلإ تراشأ نيدلاو «قدصب أونمآ نيذلا بارسعألا مهيش لحديو
 را ا

 هللا هع تابرف قشي ام ذخشيو رخآلا مْوْيْلاو هللاب نمؤي نم بارعألا نمو ل : ةةباسلا
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 ¢ مح وشلل ذر مخو يف للا معدي مهل ةر الإ الا لولا تاوتصو
 ؛ (۹4: ةبرتلا)

 هئم بیرقتلابو «حنلابو ایاطعلاب م هللا لوسر اهفلأت ىلا ىه ةينافلا ةئفلأو
 نكاسسلاو ءارقفلل تاقدملا املا ظ : ةيركلا ةبآلا اهيلإ تراش ىتلاو « إم

 ٠١(. :ةبوتلا) & مهبوف ةفلوملاو اهبأع نيلماعلاو
 ىف مالسإلا ةبلغ تررقت امه !وملسأ نيذلا «حشفلا ةملسم اهلميف ةثلاغلا ةعفلا امأ

 «نولوقي مهنكلو ء ها هللا لوسر حم قحا نإ نوفرعي !وناك مهن عم «ةكم مف

 ې تضر نم فطخت كم یدهلا عشت نإ اولاقو : مرکلا نآر قلا مهنع یکح امک

 یف اولخدو ؛هوعبتا ضرألا یف نّکمملا وه یدهلا راص املف . ٥۷(. :صصقلا)

 سالا تيارو 0 حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ :  رصتلا ةروس ىف ءاج امك اجا رفآ هللا نید

 ةروس) ( ابار ناك هلإ ةرفغعساو كبر محب حّبسف () اجاوفآ هللا نيد يف نوحي

 .(رصنلا

 نونوكي نيللاإو «ناطلسلا بابتا دعب نو رهي نيذلا نيقفانلا فالخب كلذو

 لوخدلا ىف ةبغر مدعو ؛رمألل هرُك ىلع نكلو ء نيرظتنملا نيج رشتا نيب كلذ لبق
 .انبجو اًقوحخ نوقفانيف ءةحيرصلا ةهج اولا نع نونيجي نيذلا نيضراعملا نم وأ « هيف

 ىف ةوعدلا هجون تاثفلا هذه آلف - ممعجم لك .۔ ممتجلا تاغ هذه تناك اذ

 ىف اننكلو «سانلا لكل ةوعدلا هجون ايرظن اننإ ؟ةدماأقلا عيسوت نم ىلوألا ةلحرملا

 وآ «ةرصدلا هيلع زكرنف -سانلا نم نيعم قيرف نم ةباجتسالا عقوتن رمألا ةقيقح

 ةوعدلا زكرنف «سانلا نم نيعم قيرف دي ىلع نوكيس اهنكتو ةوعدلا زازتعا نأ دقتعن
 . هيلع

 رمأ ذنم ةوعدلا نأ دج م لوسرلا ةعامج .. ىلوألا ةعاملا ةريسم انسبتت اذا

 -ةرجهلا دعب -زيكرتلا نكلو «سانلا لكل تهجو دق ء٠ اهب رھ اب م لوسرلا

 ةروس] #نيكرشملا نع ضرعأو ؛رموت اج عدصافإ ؛ مفسو هلع هللا یلص هلړسر اپطاخم یلاعت لاق

 6۹8 : رجا
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 ةالصلا هيلع ماع نيدلارو «ةباجتسالا ىلإ !وعراس نيذلا « ةنيدلا لهأ ىلع اًقاو ناك

 اوراص نيللا «راصنألاو نيرجاهلا نم ةبلصلا ةدعاقلا ةنواعم مهتيبردب مالسلاو

 . ةع مظمألا ىبرلا فارشإ تحت ءنيبرملا مهو «نيهجرملا مهو ةاعدلا مه نآلا

 ۔!وناکو ءداهجا فیلاکت ىلع اوربصو اوترو اودهاج نيذلا مه ءالوه ةنيدملا لهأو

 اديب «ةلبقملا اهرارطأ للك ىف ةرعدلل ةيقيقحللا ةزيكرلا مه -راصنألاو نيرجاهملا عم
 ريس عم يقطن رمألا وه اذه . . ةيلات ةلحسرم ىلإ ني ألا نيشنل ىلإ هجرتلا را

 . عارصلا ةعيبطو < ةك ر عملا ةقيشح- عمو ؛ةوعدلأ

 ىتلا ةظحللا ذنم هللا ناس نم ةنس- عقي نأ دبال لطابلاو قتلا نيب عارصلا نإ

 . ضرألا يف هديكمو هرسشن ىلع نولمسیو هب نونمژی لاسر قلل اھیف دج وپ
 اهتداهت نأ الو « قحا ةوعد ىلع ريصت نأ  لاوحسألا نم لاحي نكي ال ةيلهأ اف

 تّلسرُا يدلاب اونمآ مكدع ةفلاط ناک نإو :قالطإلا ىلع ةوعدلا اهل ضرعتت مل ولو

 نيذلا الْ قاف ى نيمكاحلا ريخ وهو اني هللا مكي تس اورا اومؤپ مل ةقلاطو هب

 هڳ اعام يف تدوعتل وأ اعيرف نم كعم اونمآ نيدلاو بيعش ن اب تانج رخل هموق نم اوربکتس رس

 .(۸۸ ۸۷ :فارعألا)

 «جارحإو ناودع اإ اءاشي اج هللا مکی یتح رہص الو ءةنداهم ل اک

 عارصلا كلذ نم ىلوألا لحارملا ىف ةوعدلل بيجتسي ىذلا نمف !ءاذيإو ةدراطمو
 ءةيويلللا حاصلا نع نوشحيي نيذلا پیج عسوآ ؟لطابلاو قلا نيب رودي ىذلآ

 نوداقني نيذلا بيجتسيإ ؟حلاصملا كلت سايق رئاسالساو حابرألإ باسح توبسحبو

 ىلإ نوهجتي الو ؛ءوسلا نم هيف ام اوفرع ولو « عقاولا رمالل ىسفنلا مهبيكرت ةحيبطب
 هني هيف نوشيعي يذلا مهحقاو نم ريح هنآ اوقرع ولو مقي نأ بجب ىذا رمألا

 . راطحخالل مهضرحعیو . دهسا لذب نوسی ال مهو .دهج ىلإ هقیق# یف جاتحپ

 !؟راطخالل اوضرعتي نأ نوبي ال مهو

 مويلاو لاب نونمؤي نيذلا ء عارسملا نم ىلرألا لح-ارملا ىف بي ي اغإ
 ىضرألا نازيملاٻ ال ءينابرلا ناريلاب ةراسخلاو بسكلا نوبسحي نيذلا . . رحنآلا
 : هاوس اًناریم فرعت الو ؛ةيلهاخا هب كرت ىذلإ
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 ي طسقلاب سالا موفي نازيملاو بافكأا مهم ارنأو تانيبلاب السر انلسرأ دقل ل
 ١(. :ديدخا)

 ليف ايندا عام لك *: ىقثا نل ريح ةرحالاو ليلق ايندلا عاعم : لوقي ىلا نازبملا
 .(۷۷ :ءاسنلا) اليف توم الو ىقتا نمل ريخ ةرخالاو

 لدعي ال طباورو سلاصمو عاتم نم رأل! يف ام لك نإ : لوفي یذلا نازیملا

 مکناوخ]ر مک ژ ااو مک ؤابآ تاسک تإ لق ل : هلی یف داهجلاو هلوسرو هللا بح

 بح اهتوضرف نكاسمو اهداسك كوشضت ةراجتو اهرمفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو

 موقق يدهن لاو رنا هلا ات نح اورق كيب يف داهچو اوسو هلا ن مک
 ٠١(, :ةبرتلا) & نيقسالا

 لاما : ايندلا ةايخا ةنيز لك نم ريح تااصلا تايقابلا نإ : لوقي ىذلا نازيلا
 الم رخو اباوث كير دبع ريخ تاحلاصلا تايقاملاو ادلا ةا نيز نودبلاو
 E :هکلا)

 هللاب ناهاإلا ىه هللا باذع نم ىجتت ىتلا-ةحبارلا ةراجعلا نإ : لوقي ىذلاو
~rى هجر ا ق  

 نم مكیجق ةراجت يلع مكلدآ له اودمآ نيدْلإ اهيا ظ: هللا لیبس یف داهجلاو هلوسرو
 مكلذ مگس ۴ ار مکلاوناب هللا لیس يف نو دهاجتو هلوسرو هللاپ نوم ©3 ميلا باع

 رانا اخف یم يرق تاج مځادیو مځکو مکر ه9 وستم همکار
 حقو هلا نرم هوُ رغ ار «» می رمق تلذذ تاج يف نانو
 ٠١-١(. :فصلا) چ نینمرملا رشبو بيرق

 اهل سلصب ال كلذلو ؛ءادضلاو لذيلا لحارم ىه ةوعدلا نم ىلوألا لح ارل او

 ةهاجولا وأ «ىسحلإا عاتلاو ةورثلأو لالا ءاوس < ضرألا بساكم نع نوشي نيذلا

 الو ء ةيلصلا ةدعاقلا ىف نيسسؤم نوحلصي ال ءالؤه . .راصنألاو عابتالاو زوربلاو

 ! عيسوتلا ناوأ ىتأي نيس ةدعاقلا مهب مسقت
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 ةيسشلاب ءارس «رومآ ةدع الاب ىف لمحن نأ ىغبنيف رصاحمل ا انقاو ىلإ اترظن اذإ
 ىتلا ةضيرعلا ريهاسجلل ةبسلاب ىثح لب «ةعسوملا ةدعاقلا وأ «ةبلصلا ةدعاقلل

 نوکرتب الو ۰ مهمالس] مهل حصي نآ دبال اض ءالؤهف « ةياهنلا یف اًجاوفآ لدت
 ,ىمدألا هنايك هبلست ٠؟عراشلا لج رب# ةرصاعما ةيلهالا للعفت امك طباض الب
 أ ماظتلا اهيلع موقي ىلا دمعلا دحأ هنأ هتاذ تقولا ىف همحوتو

 نولسم كانه اإ : «عراش ةآرسمأ» الو ؛؟عراسش لجر مالالا ىف سيل

 , لفألا ىلع يندألا دل اب نيمزتلم اوئوكي نأ بجي وآ .مهلك نومزتلم تاملسمو
 ءرمألا ىلو ةمهع ةيمالسإلا ةلودلا ىف كلتو ءنيملسم هللا نازيم ىف مهلعجي ىذلا
 همز مزتلی مل نمو بر هاب هيلع بجی اب یفو تقف هسفل ءاقلت نم مزتلا نمف
 .«نارقلاب عزي ال اء ناطلسئاب هللا حزي# : هلع هذلا يضر نامئع لاق امك ناتفسلا

 ناکام ؛ة ولع دعب ةوطح نكلو ءةرعدلا لام ىف لخاد ساتلا لكق مت نسو

 اهفورلخ ترركت املك رركتت ىتلا ةينايرلا ناسلا بسح- «ىلوألا ةعامجلا عم نآشلا

 ,ًاهتايضتشمو
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 ءءادغلا# ةلاس ىق كبر محر ام الإ -ةمالا دجنسف رصامملا انعقاو ىئإ ارظن اذإ
 یعادت نأ كشوبد : لا نیس ّلرق رشع ةعبرأ لبق مخ هللإ لوسر اهفصو ىلا

 لوسر اي ذثسوي نحن ةلق نمآ !ارلاق «اهمعصت ىلإ ةلكألا ىعادت امك مسالا مكيلم
 نم ةباهملا هللا نعزتيلو «ليسلا ءاشغك ءاثغ مكنكلو ريدك دئموي معن لب# :لاق ؟هللا
 ؛هللا لوسر اڀ هولا امو :اولاق .«نعولا مکبولت یف نفذشیلو ,مکنادعآ رودص
 . ١ «توملا ةيعاركو ايندلا بصح : لاق

 .ةبلصلا ةدعاقلا ةماقإل ءارس ؛ةوعدلا اهيلإ هجرت ىتلا ةسألا لاح اذه ناك ادزف
 تدأ ىتلا بابسألا ىلع فرعتل نأ بجيف «سانلا ةماعل رأ ؛ةعسومل ا ةدعاقلا وأ
 نيح بيلعلا لع في امسك « عجاتلا جالعلا فصت يكل ءعضولا اذه ىلإ ةمألاب
 . ءاردلا فصي مث «هضرم ةقيقح فرعيل الوأ هصحفي «ضيرلا جالعل ىعدتسي

 .دواد وبأو دمحا هجرخآ ۱
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 دق ةوعدلا ماهم اهيلع عقل يتلا ةبلصلا ةدعاقلا نأ ۔ءدب یذ ئداب ۔کحآ نبسحپ الو

 سفت شيعت ةمألا هله نم ءزج اهنإ الك !بويعلا نم ةآربم ءءامسلا نم ترآ

 مكر ايخ» :لوقي مج لوسرلا ناك اذإ نكلو .اهضارمآ تاذل ضرعتتو ءاهفورظ
 ةبئرج ا ةيلهاجلا ىف هنإ : لقتلف . . اوت اذإ مالسإلا یف مکراسخ ةسلهالا یف

 ؛رايح» دجوي ءمالسإلا راطقأ نم ريثك ىف دجوث اهنإ هللا همحر ةيميت نيآ لاق ىلا
 مث ةكرصلل ةارن اولكشي نأ مهسفنآ تاوذ يف هنولذبي يللا مزاللا دهل اب نكي

 نوكتت ىتلا ةعسولا ةدعاقلا اولكشي نأ كلذك مزاللا دهم لاب نكي نورخآ ؛رايحخ»

 ردقب رای مهنع نوکیف ‹ سائلا ةماع رود كلذ دعب ىتاي مث «اهب ىدتقتو ةاونلا لوح

 .نآرقلأ مهعزي مل أذإ ناطلسلا مهعزي نورحآو « نومزتایو كوييجتسپ هللا نم

 ىلإ هلصوأ ىذلا ام . . ةوعدلا هيلإ هجرت ىللا ليج! اله لاوس ىف رظنشاف نآلاو
 فكلذك اتل نيبشيلو «هجالع دبن نيأ نم اث نشيل ءاهيف شيعي ىلا ءاششلا ةلاح
 .جالعلل ةمزاللا تاوطخل ا

 ءاج اهضحب «ةيخيراتلا اهتريسم ىف ةمألا تباصآ ةةيقحلا ىف ةررثك ضأرمآ كانه
 اهؤاصحإ بعصلا نم توكي دقو .اهثادعأ لبق نم ءاج اهضعبو اهلخاد نس

 . صحافلا نيع اهثطمخت ال ةزرأب اًسضارمأ كانه نأ معزن انكلو ةايصفت

 قيدصمعلا وه نايإلا نإ لوقي ىذلا ؛ ىلاجرإلا ركفلا ضارسألا هله زربأ نم
 !نااللا ىمسم ىف الحاد سيل لمعلا نإو ءناسللاب رارقإلاو ىبلقلا

 فالح ال رمآف نالا تایل ناسزال ناسللاب رارقإلاو یبلقلآ قیدصتلا نأ امأف
 ديدش فارحناأو ؛ةريطحخ ةعدبف ناهإللا ىمسم ىف لحد ال لمعلا نأ امأر ء هيلع

 ؛«مخض دهجو لمع ريغب -مرقي نأ نكي امو ماقام ىذلأ «نيدلا اذه ةقيقح نع
 لوآ اهيخ ناك يتلا مالسإلا ةبرغ لوزث نآ نكي ناك امو ؛ ضرألا عقأو ىف لذي
 نع ًالضف ضرألا ىف ماظن ىآ موقب نأ نکی ال یلہ ؛ںارقالار قیدصتلا درج 'ةرم
 اذه ليوحتل نيعم لمع لذبي مل نإ «رأرقإلاو قيدصتلا درج «ةفاك مظنلا لضخأ

 ًادوهشم عقار ىلإ ىناسللا رأرقإلاو ىبلقلا قيدصتلا

 .یراخیلا هجرت (1)
 .هأدب امك بيرغ دوعيسو بيرغ مالسإلا ادب :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ()
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 ثدحأ دقف <« ىئاجرإلا ركفلا ىشفت ىلإ تدأ ىلا ةيخيراتلا بابسألا تناك ايآو
 ركفلا اهمه وي مش «فیلاکتلا نم تلفت تذحلأ ذنم ةمألا ةيئب ىف ةميظطع دساضم

 جردتتو !ناهإلاب ؟رماع اهبلق مادام تلفعلا اله نم اهیلع ساپ ال هنآ یئاج رإلا

 وأ داقتعالا كرش ءاوس «حيرصلا حضأولا كرشلا ىق مقت ىتح تلفحلا ىف ةمألا

 اولازام مهنأ سانلا مهوي ىئاج رإلا ركفلا لطي مث «ةيمكاسلا كرش وأ ةدابحلا كرش

 !نىنمۇم اولا زامو ‹ ریخپ

 نم نوصلفعي نيح دعب مل ؛ةساردلل بالطلا اهيلإ رضحي ةسردس ليخدتلو
 ل : لذ عم مهل لاقیو <« سوردلا روضح نم یتح وتلفت مٹ «مهسورد راک دتسا

 ال السک روضحل ا نع متسعافت اشو ء!اورضحت نآ مکی! یف ناک مادام مکیلع ساب

 !اوبلطت ملو ةسردملا تالجبس يف ةدوج وم تلازام مك امس تماد امو اادوحج

 !تالجسلا نم اهبحس

 شيعت یتلا ةلكاوتملا ةسعافتملا حورلا هذهب ضرألا عفاو ىف ءىش زاجنإ نکی له
 ؟یقیقح ءیش یلع اهنا بسحتو مهولآ ردح یف

 موقي نأ نكي لهف «حورلا ذهب قالطإلا ىلع ءىش متي نأ نکی نکی مل ناف
 ةايملإ لمشت ةلماش ةكرح تركيل لزن ىلا وهو ءحورلا هذه لثمب تاذلاب مالسإإلا

 ءاهلك ةيرشيلآو ءاهلك ضرألا لمشئو اهتالاجم عيمجو اهبناوج عيمجب اهلك
 ؟هملع قباس یف هللا ردقام ردقبو «دهجا لسصپ ام ردقب

 دئاقعلا ىمش شويو ةدساف مظنو ةدساف دئاقع ىه ىلا ةسفلأ ةلازإ نكي لح

 ىلع عقت ةت ىتلا ةتفلا ةلازإ نكي له ؟رارقالاو قيدصتلا درم ؛ةدسافلا مظنلاو
 مهولتاقو :  ضرألا مقار یف داهج ریخب ۽ اهتاذ ةيلهاحلا ببسب ء ةيلهاج ا ىف رشبلأ

 .(۳۹ :لاغزالا) ې هل هلک نیلا نوکیو ةف ٹوک ال ٰیتح

 امف «ضرألا مأ نم ةمأ ةي باصأ نإ -ءاجرإلا ضرم ۔ تاذئاب ضرما اذه نإ
 لك ىلع ةداهشلاو ءةدايرلل تجرأ ىتلا ءمالسإلا ةمآ بيصي نأ یخی ناک
 جرح نم نیلا يف مکټاع لعج امو مکاينجا وه هداهج قس هللا يغ اودهاجو طن :ةيرشبلا
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 مكيلع اديهش لوسٌرلا توكيل اذه يفر لبق نم نيملسملا مكامس ره ميهاربإ مکیبأ لم

 . (۷۸ : ج ا) ې سالا ىلع ءادهش !ونوکتو
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 رحبت ىلع ناك نإو «ىتاجرإلا ركفلل زارم طخ ىلع ىفوسملا ركفلا ءاج مث
 . رش

 زكر دقف ىقوصلا ركفلا امآ «نايإلا ىمسم نم هلك لمعلا جرح ىئاجرإلا ركفلا

 ىلع زکر .ناهإلا تامزلتسم نم هعاونآ راس جرخآو «لمعلا نم دحاو عون ىلع
 غارنآ نم لمهأو ءركذلاو ةيدبعتلا رثاعشلا ىف روصحلا قيضلا اهاتعم ةدابعلا

 ءركنملا نع ىهنلاو فورعلأب رمالاو « ىنابرلا جهنملا ىضتقب ضرألا ةرامع ةدايعلا

 ةنسو هللا باتك يف احسضأو اًت هيلع صوصتم اهلكو ؛ هللا ليبس یف داهل او

 اورَمأو ةاكرلا ارتأو ةاللصلا !وساسفأ ضرألا يف مهام نإ نيدلا ¥ : ەگ هلرسر

 هلا يبس يف لتاقيفق ل.( ١ : سلما 4 رومأبا اح هللو ركنا نع رهو فورا
 اونم نيا للا صحو $ ۷٤(. :ءاسلا)  ةرخآلاب اينالا احلا نورشي نذل

 مليو مكب اودهاج نيذلا هللا مي الو ةا وأخذت نأ مشيسح مأ ۲0 نيرفاكلا حيو

 اوشماف الولد ضرألا مكل لعج يذلا وه ل NEYNE) :نارمع لآ) ( نيرباصلا

 ضرألا نم مكاشنا وه (,  : كللا) ( روشنلا هيو فز نم اولو هبا يف
 :OY دوه)  اهیف مکر معتساو

 ءهباتك ىف هللا هفصو ىذا ركذلا نکو ؛ ركذ ريب ةدابع الو «بولطم ركذلا نإ

 اًمايق هللا نورُكذي نيدلا ل : : یلاعت هلوق یف مهیلع هللا ناوہضر ةباحصلا هب فصوو

 ىذلا ركذلإ اذه نع فلتخم رحخآ ءيش . ۱ : نارمع لآ) (مهبونج یکعو ادرعقو

 ىلإ لصوي ىلا وه وه هنأ تمعزو «هيف ةدايعلا ترصحو «ةيفوسملا هتعدتبا
 كرش نم دوجولا ةدحوو لولحلاو داحتالا ةديقع ىف عقو امص الضف « هللا ناوضر

 .حیرص

 نم تقود ىف هتلعجر « ىفرصلا ركفلا ىشفت ىلإ ثدأ ىتلأ بابسألا تناك اأو
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 ثدحأ دقف «هيلإ ىسيترلا مهلخدم وأ نيدلا ىلإ ديحولا ةماعلا لدم وه تاقوألا
 «بابسألاب لشألا كرثو . لكارتلا اهلقأ سيل « ةمألا ةيئب ىف ةريثك دسافم ركفلا الح
 ساسحإ مدعو « ردقلاو ءاضقلا ةديقع ىف فارحتالاو «ضرألا ةرامع لامهإو

 فورعمل اب رمالاو داها نع فارصنالاو ؛ ىلمخي نيح هثطحخ نع هتيلوتسپ ناسلإلا
 ةرحآلل لمملاو ايندلل لمعلا نيبو ؛ةرحلالاو ايتدلا نيب لصغلاو ؛ركنملا نع ىهنلاو
 ىف حيحصلا مالسإلا هثدحي ىذلا ليمجلا قيقدلا نزاوشلا داسفإو ءملسملا سح ىف
 للاب قلعم هبلقو ؛ ضرألا عقاو ىف هلك هدهجب لمعي نأسنإلا لمج يف «سشلا
 .ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاع نيب قيقدلا نزأوحلا ىرحخأ ةرابعب وأ ؛رحأألا مويلاو
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 فلك ىلا ةماعلا رومألا» كرت و هدرغم د رفلا ملاع يف مالسإلا راصحتا نادك م

 ةيخيرأتلا اهترهسسم ىف ةمألا تباصأ ىتلا ضا رمألا نم ةملسملا ةعامشسا اهب هللا

 . .ةليولعلا

 وهاذه ناك نإو ءهدرضمب درف لك ءدارفألا حالصاإل طقف لزني مل نیدلا اذه نإ

 هتاذب یشنپ ال هدر درف لک حالصإ نکلو نائب هنودب موقی ال یذلا ساسآلا

 هيف ةنبل لك ءاثب تليخت ولف ؛ةلهو لوأل ناسلإلل ليخي دق امك الاص اًعمتجم
 نوكي نلف « ضعبيب اهضعب تانہللا طبري ىذلا الملا هيف سيت نكلو ءاهتاذب ةميفس
 ؛حيرلل دمصي ال لب .دارفألا لب مالا ةايح ىف اهرثكأ امو تازهلل دمصي اًيقيقح ءانب
 ىتارعلا حايرلا رثكأ اسو

 ةملسملا ةمألا ىلع لب ةملسملا ةعاملا ىلع اهضاو ازيك رت نيدلااذه زكر دقلو
 لمعلا ىف لب بسحف ةيئادج ولا فطارعلا ىف ال ؛ ةصارحلا ةكسامحلا ةطبارعلا

 ىلاعت هلرقب أدبي ىذلا «نينمؤملل هج رملا باطلا نم ريئكو ٠ كلذك فيلاكتلاو
 هب دصقي نکل هدرفب درف لک « بسحف دارفألا هب دصقی ال ( .. .ارمآ نیذلا اهبایڑم
 دوهملا اودختت ال اومآ نيذلا اهبأي ل : ةيلوسملا ىف ةكرتشمو ةعمتجم ةعامجلا
 فارسف هتيد نع مكدم هري نم اونمأ نيذلا اهيأي  .(د١ : ةدئالا)  ءايلرأ ىراصتلاو
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 هللا لير يف نودهاجي نيرفاكلا ىع ةرعأ نيسملا ىلع ةلذأ ةنربحيو مهبحي موقب هللا ينا

 هللا مکیلر اّن ي ميلع عبار للا ءاشي نم هيت للا لف كلذ مئال مو نوا الو

 ٥۴ :ةدئالا) 4 توعكار مهو ةاكزلا نوتزيو ةالنصلا توميقي نيذلا اودمآ ن نيدو هلوسرو
 دلال را مكسشأ ىلع وأو هلل :ءادهش طسفتاب نیماوف اوتو ارتمآ نیدلا اھا ظ .)

 وأ اوولت نإو اولدْعت نآ وهلا ارغب الف مهب نأوأ هللاف اريقف وأ اي نکی نإ نيبرّقألاو

 نيرفاكلا نوسؤملا خيال . Ye) : ءاستلا) 4 اري توم اب ناک هلا نق اوضرم

 محلا ىلإ توعد ةا مك نفل $ . YA) : نارمع لآ) (نيصؤملا ترد نم ءاَيلوأ

 ٠١١(. :نارمع لآ) (توحلقسلا مه كنلوأو ركل نع توهنيو فورعْلاب توُرماير

 ءايلوآ مهضعب تانمؤملاو تونمؤملاو ل . (۳۸ :یررشلا) چ مني روش مهرمآو

 هللا ت توعيطيو ةاكَرلا نوتؤيو ةالصلا نویقيو رکا نع نوهت فوُرْعَمْلاب تورم صعب

 ناي مهلا اقص هليبس يف نوتا نيدلا بحي هلا ثإ $ . 2 :ةبرعلا) 4 ةلوسرو
 ف و

 ٤(. :فصلا) ې صوصٴرم

 راصف ةنيضس ىلع اومهتسا موق لمك اهيف عقاولاو هللا دودح ىف مئاقلا لثم »

 نم ىلع اورم اوقتسا اذإ اهلقلسأ ىف نيذلا ناكف « ءاهلفسا مهضسبيو اهالعأ مهضعب

 اودارآ امو مهوکرت ولف ءانقوق نم ذؤن ملو رخ ادتاکم یف اتقرخ انآ ول : :اولاقغ مهقوق

 . «اطیمج اوجلو اوج مھدی ىلع اوذخآ نإو ءًامیمج اوکله

 . «هتیعر نع لوتسم مکلکو عار مکلک د

 ` نأ اهيف ىنغي ال ىتلآ «ةمالل ةيعامحلا ةيلوثسملا دكؤت ريثك اهلاثمآ نس اهريغو هذه

 عوشحخو یوقنو رکذ نم یلاعتو هناحبس هللا هات یدرفلا هیجاوب ماق دق درف لک وکی

 ىنغ الو اًمزال هلک اذه ناک نإ و <« جحسو مايو ةاكزو ةالص نم ضثارفلل ءادأو

 نيدلا اذهف . نيدلا اذهب ةلماع ةكسأمتم ةمآ هتاذب ميقي ال ..اتلق امك - هنكلو « هع

 دارفأ هب موقيال ؛هدم هلا اهدارأ ىتلا فادهأللو < ثلا اهلزنأ تلا هتروص ىلع

 .هيلإ ةراشإلا تقہس ( )١
 ,كاخيشلا هج رعنا (۴)
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 ضرف وهو «هسقن ةصاح يف نيسيدقلا ةراهلع ىلع مهنم دحاو لك ناك ولو توق رفتم
 یف برطضتو ءیتش عفاود مھعفدت ءارشہ رشیلا مادام ضرألا مقاو یف یقحصپ ال
 ةيرق لك یف لعج دق ہلا ماد امو ؛ تارهشلاو تابغرلاو تالاعفنالا یتش مهسوفت

 پاک دیرف لک يف انام كلك : عدار مهعدرپ ملام ءاهیف اورکمیل اھم رجس رہاکآ

 OYY : ماعنألا) 4 تورعشي امو مهسفاأب الإ نوركمب امو اهیف اورکمیل اهیمرجم

 نإف «مالسإلا ىف عقي الو ةيلهاجلاب اًسصاخ نيمرجملا رياك دوجو ناك ول ىتحو
 لاصتالا لثاسو لعب اهيلإ راص دق ملاعلا نأ نومعازلا معرب ىتلا ؟ةيلاعلا ةيرقلا#
 -دارفألا مايق لهف « هلهأب نوصبرتيو مالسإال نوديكي نيذلا نيمرجملا رباكأب ةءولم

 تاوذ یف یوقتلاو عوششساو «حجاو مايصلارو ةاكزّلاو ةالصلاب يهلك اوماق ول تح

 نم نيملسملا ىلع ةدفأولا ةنفلا دريو ؛نيمرجملا ربأكأ ديك دري نأ نك ءمهسفنأ
 ةلماع «ةيعامملب ا اهعيلوئسچ ةمئأف ةطبارتم ةكسامتم ةمأ ىلإ اذه جاتحي مآ ؟ةيلهاجلا

 اذإ اًح كسامتت ال ىتلاو «هبيصن درف لك اهيف لمحي ىلا ؛ ةيلرسملا فالت ىضشقج

 . عرمجلا هاجت هتیلوشسس نع لّکنو « یسفن یسفن :اهیف درف لک لاق

 هلاع یف لک مھمیقی مٹ ادرف ادرف هباحصا یبری ےک هلا لرسر ناک لهو
 مهثم درف لک یبری ناک مآ ؟كریغب كل ناش الو ٹسفن یف نک :هل لوقیو ؛ صاخلا

 لک یف مضپف «دحتم نایک یف تانبللا نم اهریغ عم ةطبارتم ةكسامتم ةنبل توكيل
 اهربغ قصحلي نأ دادعتسا ىلع نوكتو ءاهريغب قصتلت اهلعجي ىذا طاللا كلذ ةنبل

 امهدحأا ىنخي ال ناونص امهو ءةكرتشملا ةيلوؤسلاو «ةطبارتلا رعاشملا طالام . . اهب

 . رحل الا نع

 اباجيإ بصني ءدئاع نکلو ءهہیصنب هيف موشي رداق لک ىلع ضورفس لفاکلا
 دشحي فثاوط وأ «هب تماق نإ ةباحتم ةطيارتم ةمأ نوكتف «ةمألا عومجم ىلع ابلسو

 هبیصنب هپف مرقیل رداق لک یلع ضورغم داهجاو . . هتع تلک نإ ضعب ىلع اھضعب
 اهذكأپ وأ نکمتتو یٹبتف :ةمألا عومجس ىلع اہلسو اباجی] دوی ہدئاع نکلو
 هيف موشيل رداق لك ىلع ضورغم ركنا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو .اهؤادسعإ
 ةمآ وأ ةريح ةمأ نوكتف «ةمعألا عومجم ىلح ابلسو اباجيإ د رعي هدئاع نكلو « هييصنپ

 نع تلكن نإ ةنوعلمو ءركنلا نع تهنو « فررسملاب ترس نإ ةريم :ةنوسعلم
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 ةونمؤتو ركنملا نع توهنتو فورعملاب نورمات سال تجرأ ةا ريخ مك ظ :اهبجاو
 دوواد تاسل ىلع ليئارمإ] يب نم اورضك نيدلا نمل ط ١٠١(. :نارمع لآ) 4 هلثاب
 سیب هرعف رک نع توانی ال اوئاک م تود اونا و اوصع امب كلذ میرم نہا یسیعو
 .(4¥ ۷⁄۸ :ةدئالا) چ نولعفي اونا ام

 فيلاكتلا نع ةلكانلا ةيدرفلا حورلا هله ىشغت ىلإ تدأ ىلإ بابسألا تناګ ایأو
 دساشم سورلا هذه تثدحأ دقف +عومجلا هاج ةيلوتسملاب روعشلا نعو ءةيعاما

 بجاو وهو «ماكحلل حصنلا بجاو نع ىلختلا اهلقآ سيل « ةمألا نايك ىف ةميظع
 ليبس ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع لاق لب «نيدلا نم ارج هك هلا لوسر هلعج
 هباتكسلو هلوسرو هلل د : لاق ؟هللا لوسر اي نمل : ليقف ةةحيصدلا نيدلاد : ديعأعلا

 مکا ناش كرتو ءةسأيسلأب لاغتشالا كرتو . ٩ «مهتصاخو نيملسلا ةساعلو

 هل حصان الف ادیتسسم ناک نإو ءةکر بلاو هللا دنع نم ریٹ وهف الداع ناک ن «مكاسلل

 لمع لک هل نونیزی نوقفانلا هلوح قلحتب اغإو ءهملظو هداديتسا رع هدری ةمألا نم

 راغي هلوح نوةقانلا ماق تلصو نإو «قح» ةحيص هيلذآ ىلإ ىلصت الو ؛ هلمعي

 یعامج نواعت یلإ جاتحب عورشم لک لشف اھلقآ سیلو !اھلئاق یلعو اھیلع ءردص

 تاكلتمملا ىف بيرختلا حور اهلقأ سيلو «نيرخآلا عم هبيصتب هيف درف لك موشي
 . ماعلا لالاو ةماعلا قفأرملأو ةماعلا

HF HH 

 سقتلاو لاج رالاو ىضوسقلا : كلذدك ةسألا تبا أ ىتلا ضارسألا نمو
 اهعوقف مالسإلا ءاج يتلا ةثيبلا ضارمأ نم -معزأ اميف ۔اهلكو . .ريصشقلا
 ءانثآ یشو <«لمملا لبق ريدتلاو ركفشلاو ؛ماظنلا ىلع سائلا ديوب اهدلسو

 .ةسمحتلا ىئوألا تارطخلإ دعب رتغي ال ىذلا ليرطلا سَّشنلاو «لمعلا

 ارومآ اهربععي نکی ملو ؛ررمألا هذه ىلع صرحا دش اصير مش ناک دقل

 ءانب موقي ال هنآ« مهلملا ىبنلا وهو «ېلعپ ناک دقق .ءیچت ال وا ءیچٹ ةيشماه وآ ةيوناث

 . هروثحت ثافألا هذه تناك اذإ اخسار رمتسي الو « یقیقش

 . هيلع فتم (۱)
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 افصب هش هللا لوسر ناك» :مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناسل ىلع ءابج

 . ةنيكسلاو عوشضلاب رمألا بناج ىلإ كلذو . . ؟لاحقلل انغصي امك ةالصلل

 ءهبرو دسعلا نيب ةلصلا قلوي ىذلإ ىحورلا اهر صلع وه ةالسصلا ىف عوسشفا-او
 رحآ رصنع نم دپال هنآ ملعی تاک لک مھلملا یبنلا نکلو «یھدب رمآ هیلإ ةوعدلاو
 ةيسفل ةداع ماظنلاو ماظنلا رهو شاب ةقيثولا ةلصلا بناج ىلإ ءةمآلا ءاي يف

 ىلع ةفيرشلا هديب ري مالسلاو ةالصلا هيلع ناك كلذل ديرعتلاب برت نآ دبال ةيسح
 هنم اراعشإ ءامامم فصلا ميقتسي ىتح ةالصلا أديب الو ءهديب فصلا ىوسي نيلصملا

 . ماظنلا ةيمهأب هو

 ؛ طابضناو ماظن ةالصلاف ء نيدلا اذه نم ازجتي ال ءرج ماظنلا نأ حضأولا نمر

 عركرلا ىف مامإال نيلصلا ةحباخم ىف وأ فصلا ماظتنا وأ تقولا ديدصت ىف ءاوس

 ماو ء«تيقاومو ماظن اهل ةاكزلاو ؛ تيقاومو مأظن هل مايصلاو مايقلار دوجسلاو
 . لاتقلا ىف فوفصلا ماظتتا نع ًالضف تيقاومو ماظن هل

 اهمواق مالسإلا نكلو ءةئيبلا تاشآ نم نوكت دقف لاج رالاو ةيوفعلا امأو

 ىلإ ةوعدلابو «لرححت الو لدبتت ال يتلا ةيئابرلا ناسلا ىلإ رظنلا تفلب ءاهموقو
 مدعو «لامعألا تالآم ىلإ رظنلا تفلو ءاهلك رومألا ىف تباتلاو ركفتلاو ربدملا

 حاملا نم رمألا نوكي دقف ءحابم ريغ وأ هتاذ ىف احابم لمعلا نوك ىف رظنلاب ءافتكالا
 بس مدعب یلاعت رم امک «جئاتن نم هيلع بترتی ام عمي هلکلو ؛بحتسلا نم لپ
 اوست الو ل : ىلاعتو هناحبس هلآ بس ىلع نيك رشملا ؤرجت هيلع بترت نوح مانصألا

 .(۸١٠:ماعلألا)  ملع ريغي اودع هللا اوبسيف هللا نوذ نم نوعاي نيدلا

 ال یک ‹ قاغا نیبلا قفانلا ؛یہآ نب هلآ دبع لتق نع ےک لوسرلا عنتما امکو

 مالسإلا !ولحد دق امإ دشموي مهو ؛هباحصأ لقي عبي دمحم ناب سانلا ثدحتي

 مهنيب ةلاعلا هذه راشتناو ءاوملسي الو نوبقرتي نوغقاو امو ءدعب مهناي] سري ملو
 أ نيدد رتا طبثيو ةرعدلا لطععي دنوي

 نم كلذك نوكي دشف ء لعتشلا ساما دعب ةمهلا روتقو «؛ريصقلا سفنلا امآو
 هجو ةهج نمف «هفأرطأ لك نم اعئار اجالع هللاع مالسإلا نكلو ءةئيبلا تاغأ
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 نسزلاو ءاهلك سضرألاو ءاهثك ايندلا ةايحلا زراجتپ فدح ىلإ مهتدشفأو مهراظنآ

 «روشنو ثعب نم هيف اسو ءرحآلا مويلا وهو «دحب هينادي ال دعب ىلإ لصيو ءهلك
 ةلجأعلا ىف لمعلا لعجو «ةلجآلاب ةلجاعلا لصوف . .راثو ةلجو «ءازجو باسحو

 هلجأ نم لمعت دعب كلذ ءارو سيلو ءةلجآلا ىلإ نمألا لوسصولا ةليسسو وه

 قيرطلا ىف روتف ىأ نأل « هتابلطتم مايقلا ىلع رباثتو «هيلإ علطعت ىدم الو «سوفنلا
 !قيرطلا عطقي دق

 بادلاو ةرباشملا ىف لكلاو ةودسقلا يش لوسرلا ىطعأ يرخآ ةهج نمو
 فورظلا كلحأ ىف ةرعدلا ىف هرارمتساو «رتغي ال يذلا هداهجب لمعلا ةلصاومو

 تناك ىلا تقولإ ىف ؛دومهلا وأ سعاقشلا وأ سأيلا ىلإ نركرلا مدعو ءاهيعصأو
 .درمهلاو سعاقتلاو سأيلا ىلإ وعدت اهلك فو رظلا

 ىلإ ؛مهقارو نم ةمآلاو :مهيلع هلا نارسضر ةباحصلا هجو ةشلاث هج نمو

 ةعاسلا تماق نإ» : هجم مهل لاقف <« لانلا ةديعب ةرمثلا تدب ولو ؛ةربأاملاو بأدلا

 نود ليلقلاب ولو لمعلا ةمرادم ىلع مهشحو .؟ «اهسرغيلف ةليسف مكدصأ ديبو
 . .لسكلاو رجعلا نم مهمامآ ةذاعتسالا مئاد ناكو «عاطقنا

 ةملسملا ةمآلا ةايح ىف ةنسلاو باتكلا ىف اهلك تاهيجوتلا هله جئاتن نم ناكو

 دعي اتورق هللا ليبس ىف داها رارمتساو ورق دعب اًتورق هللا ىلإ ةوعدلا رارمتسا

 ةدع ضرألا عقاو ىق ترمتسا ةمخض ةيملع ةكرحو ةخماش ةراضح-و لورق

 . كوره

 ءنيملسلا ةا يح يف ةعفادلا حورلا راسحنا ىلإ تدأ ىلا بابسألا تناك اأو

 ؛طيطخلا هركت يتلا ةيرفسعلاو «ماظنلا هركت ىتلاإ ىضوفلا ةعيبط ىلإ مهتدوهو

 ىلإ ضارمألا هله تدإ دقف «ةعرسب يقطنبو ةعرسب لعتشي ىذلا سلا رصقو

 فلختلا رصعلا ةخل ىف هيلع قلطي ام اهلقآ سبل «ةمآلا نايك ىف ةميظع دسافم

 ءًأاهرامث ىتؤت نأ لبق ةعفانلا تاعورشلا نم ريك توم اهلقأ سيلو «!ئراضملا

 ةيساسلاو ةيركفلاو ةيدقعلا ضارمألا نم ريك ىلع سخا دلبت اهلقآ سيلو

 .هيلإ ةراشإلا تقبس )١(
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 رمأ ىللإ ركنا نم اهلكو ءاهرييغتل داجا كرحمعلا مدعو : ةيقالحألاو ةيعامتجالاو
 . . باقعب هللا اهمعي نأ ؛ءريبختب مقت مل اذإ «ةمألا رذنآو «هرییختب هلوسرو هللا
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 هپ ربا ام نامیظع نارمآ ثدح ملا نایک یف اھلک ضارمألا لع تعم نیسو

 . ةيمالسإلا ةمألا ىلع مألا ىعادتو مالسإلا ةبرغ : هب هللا لوسر

 . هلا دنع نم تلزنأ یتا یہ دعت مل همیماغم لکف ءادب امک ابیرغ مالسإلا داع

 اهتلالد نع لفاغ بلقلاو «ثاسللاب قطتت ةملك تراص دقف شبا الز هلإ ال امف
 ةيدبعتلا رئاعشلا ىف ترصحتا دقف ةدابحلا امأو ؛اهتايضعقل ضغانم كولسلآو

 سعاقت ىلإ تراص مث «حورلا نم واح ىدسيلقت ءادآ ىلإ ترا اهتاذ لهو

 .اههاجت ةبيطلا ةينلاب ءافتكالاو ءاهئادأ نع یت یئساکتو

 حيحصلا لك وتلا لدب ضي رم ايبلس الكارت تہلشنا دف ردقلاو ءاضقلا ةديقع امأو

 اياطخو روصقو طح نم عقي ام لكل اريربت تبلقئاو «بابسألاب ذحألاو ةيزعلا عم
 اهردقو هلا ءاضق نم اهلك اھنآب

 ايندلا لجأ نم لمعلا حبصأف سالا سح ىف اتاصفنا دقف ةرحآلاو ايندلا امأو
 . ضرألا ةرامعلو ايندلا ءايحلل الامهإ ةرخلا لجأ نم لمعلاو ءةرخاللالامهإ

 . هتايضتقام نم ابورهو «عافدلا نع یتح اًنسعاقت

 ةعدبم اح ور ئشلي ال «ديلاقتو سوقط ىلع اديوعت راص دقف ةيبرتلآ مرهم امو
 . ةيلاع ةمه الو

 كرحنت الو «لذلاب ىضرت ةعناخ ةيبلس حبصأ دقف ىوقتلاو ربصلا موهفم امأو
 . هتلازال

 حيمج ىف ؟فلختلا» ثدح مالسإلا ميهافم ىف لئآهلا للا اذه ثدح امدنعو

 ضاخیلاو < ىمذعلا فلختلاو ١ ىسايسلأ فلخالار (یرکسعلا فاشستلا : نيدایلا
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 . . .ىقالعألا فلختلاو «ىعامتجالا فلختلاو ىداصعقالا فلختلاو «ىركفلا
 نيدايلا هذه لك ىف قفدحلا لمعلا نأل ءلابلا ىلع رطخت ىلا فلختلا عإونآ لكو
 هللا ىق ةحيسسملا ةديقعلا نم : مخضلا ميئلا كلذ نم نيكمتلا ةرتف ىف دمحسي فاك
 . رخآلا مويلأو

 ىدغي ام كاتم دعي مل كير محر نم الإ سائلا بولق ىف عبتلا ضج امف
 اذإو هلك دسملا حلص تحلص اذإ ةغضم دسسللا ىف نإو الا : سوفنلا ىف لمعلا
 .؟ <«بلقلا ىهو الآ هلك دسخبا دسف تادسق

 . ليسلإ ءاشك تحبصأ ىتلا ةمألا ىلع مالا تعادت لقدنع

 راصتلا الو دوها كدع يضرت نلو #: مهيف هللا لاق نيذلا نوصبرتملا ءادعألا ءاج

 نز مگیید نع مک ودرب نح مگنولتاقی نواری الو ل .(۱۲ ۰١ : ةرقبلا) 4 مهام عیتت تح
 ۲١۷(. :ةرقيلا) & اوعاطتسا

 ةرلا هله ىف الماك ءاضق نيدلأ اذه ىلع اوضقي نآ مهطیطخت یفو اوءاج

 . هپلع اوېلغدیو هتکوش اورسکی نآ درجم سیلو

 لوآ یف لقره كرح ىذلا وه ناک دق ءهتاذ یف ادیدج فدهلا اذه نکی مل ایرو
 كرح ىذلا وه ناكو . .هرمآأ لحفدسي نأ لبق نيدلا اذه دأو ةلواحل خيرآسلا

 نکلو + مريلا مهكرجي ىذلأ وهو a ىطسولا ابوروأ روصع ىف ةيبيلصلا بورا

 درط دعب عقاولا ىف تأدب ىتلا-ةرصاعملا ةيبيلصلا ةمجهلا ىف ديدما تاك اهر

 هذه مهفده قيقحت ناكمإب اًعادتفا رشكأ مهو اوءاج مهنأ- سلدنألا نم نيملسلا
 ةحللسا نم هوثدسعتساإ املو ةمألا نايك ىف ةيشفتملا ضارمألا نم هوأر ال ةرملا

 هيمسن ام اعيمج اهرطحأو «ىداصتقالا وأ ىسايسلا وأ ىبربلا اهنم ءاوس «عارصلا
 هب مهجن ام وهو : بولقلا نم ةديقعلا عالتقا ىلإ ىعسي يذلا ؛«ىركغلا وزغلا#

 لإ : مهل لوقي هموق ىلإ هتدوعو ةروصنملا ىف هنجس نم هجورح دحب عسأدلا سيول
 ةجيتن متيأر دقف هدحو حالسلا ىلع !ودمشعت الف نيملسلا ىلع بلخشلا متدرأ

 «مهيف ةوقلا نمكم ىهف «مهتديقع ىف مهولتاق نكلو «حالسلا ىلع دامعع ا

 . هيل ةراشاإلا تقبس )١(
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 ةبلح ىف هلك مهد يكب درهيلا لوح د نع ًالضف كلذو . . اديلع رطقللا نمكمو

 . ليئارسإ ءاشنإ لجأ نم ءعارصلا

 لبق نم مدخمتسا اغ رحآ حالس هب موقب نأ عطتسي مل ام ىركفلا وزخلا ماق دقلو

 4 .نيملسملا عس

 مهيف رثؤت مل ةيركسعلا ةهزهلأ نكلو «خيراتلا ىف ةرم نم رشكأ نوملسملا مزه
 . اهريغ اهب نولدبتسي وأ مهتديقع نع نولختي مهلعج ملو

 ال ناک ینابرلا ءادنلا نکلو «راتتلا مامآ اورو «نييبيلصلا مامأ !ومزه

 ٠۳۹(. :نارمع لآ) ( نیمژم مک نإ تولعألا معنأو اونزحت الو اونهت الو  :مهبولق

 امو اوقعض امو هلا لیبس يف مهباصا امل اونهو امف ريد نور همم لاقي نم ناتو م

 اون اأ رفا انتر !ولاق نآ آل مھل رق ناک اهو )٠٠١ نيرباسملا ةبحي هللا اوناکتسا

 ايدل باول هللا مهاتأف ٠٠ نيرفاكلا موقلا ىلع ارصناو اعماق تلو انرمأ يف اقارسإو

 1٤١ -۱٤۸(. :نارمع لأ) ي نينسحملا بحب لاو ةرخآلا باو نحو

 نآ !وٹبل امف . . هللا لیبس یف !اداهچ مھسح یف ةکر عملا تناکو نیسو اوناک

 ايندلا باوث هللا محاتأف ء طيرفت دعب اودعتساو « نهو دعب اومزعو ؛قرفت دحب اوعمج
 .ةرحألا باوث نسحو

 مهؤأدعأف ء مهنم ريح مهءادعأ نأ طق مهنا ىف رطخي مل ةيزهلا قمع ىف ىتحو

 ةيزهلا وأ رصتلا نع رظنلا فرصب ناإلا وه ءالعتسالا نطومو ‹ڭونمۇم مهو رأفك

 . .لاتقلا نادم یف

 مامآ ةيحورلا ةيرهلا تناك لب «ناإلاب ءالععسا كاته نكي ملف ةرلأ هله ىف امأ

 .لابلإ ىلع رطخت ال ةروصب ىركغلا ىزغلا نكمتف . ءادعألا

 تلدبت ؛نایصالا ضعب یف نرق فصن لالخ یف لب ؛دحاو نرق لال یفو

 !مالسإلا ةمأ ىه مايألا نم موي ىف نكت مل ناک الماك الدبت ةمالا

 ترأس امنإ « هلوسرو هللا وح دعي ممل :مالسإلا وه دعي مل ‹یقلعلا ردصم دت
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 . .هيلإ ةروريصلاو هباعيتسا بولطلا لالا ىهو ءردصللا ىه ؟ةيبوروألا ةراضحلا#

 نم نسخا ر رغ ةباهاجلا مكحفأ ]ب : ىلاعت هلوقل سوفنلا ىف ىدص كانه دعي مل
 اهنأب ةييرغلا ةراضحلا# فصو راص لب . ١١(. :ةدئالا)  نوشوي موقل امكح هللا

 مهبرلق ىركقلا ورغلا لكأ نيذلا «برغلل نيديعتسملا رظن ىف ارفك ريتعي ةيلهاج
 داسقلاو ةيربربلاو ةيعجرلاو فلخعلا وه مهسح يف مالسإلا حبسأو ؛مهماهقآو

 وه قيرطلا يف ةيراع اهقالطئاو ؛مالظلاو نجسلا ىه ةملسلا ةأرلا باجح حيصأو
 يخ هلوسر ةنسو هلا باتكب ةيرخسلاو رفكلاو داداعإلا عيصأو «ررحتلاو ملقا

 ةبتر برفلا ىلإ ءامدنالاو مالسإلا نم خالسنالا ميصأو «هركنلا ةيرح# نآونع وه

 . دیبعلا هب یطابتی اًناشیٹو
 ةيكارتشالاو ةيناملعلاو ةيموقلاو ةينطولا : ؛ةيركفلا بهاذملا» تلد مث

 هله قزمتلو ءةهج نم مالسإلا نم ىركفلا ليدبلا نوكتل . خلإ . . ةيطارفهدلاو

 نأ دعب اهعالتباو اهماقتلا ودعلا ىلع لهسيل «ىرحأ ةهج نم ةقرفتم اًدزم ةمآلا
 ةو نكت مل نو یت مالسإلا طابر تحت ةدح وم یهو اهداردزا هيلع رعت

 . حيحصلا ىنعملاب ةلماك ةيسايس

 ءاثغ عم یقطتم هنکلو « هلک اهخیرات یق ةيمءالسإلا ةمألا هيلإ لصت مل ضيضح
 . هاوس اهل مقوي ل ؛ ليسلا
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 . ,ةيمالساللا ةرحصلا -ههجارتو هتهجإو ىلا ره عقاولا اله

 ءاضقلل مهرييدتو ءهلك ءادعألا ديك وف بلاغلا للا ردق ىف اهتاذ ةرحسسصلا ام

 ۴١(. سوي € نومي ا سالا رك نكلو هرآ ىلع بلاغ هللاو ] :مالسإلا ىلع

 ًامهسفنأ نيملسلا نم الو ءادعألا نم ل ةرحصلا عقوتي دحآ نكي مل

 ةفالئاسا ةومسي اوئاك امك ؛«سضيرلا لجرلا ةافو تورظسي اوتاك دقف ءادعألا امآ

 كلذب نرضقيو ءابرإ ابرإ اهنوقزپ ءهکرت ىلع !رضقنیل ءاهدهع رحآ یف ةيئامشعلا
 .مالسإلا ىلع ريالا ةاضقلا
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 ريشك ىلع رطيس دق عقاولا رمألل مالستسالاو سالا ناك دقف نوملسملا امأو
 ودعلا ةضبق نم امتزج اًصلشت ولو اوسعلختي نأ مهيئامأ ىصقأ تداعف مهتم

 . . ماغرلا ىف مهغئأ و ةافاقلا ليذ ىف ولو نوشيعي ودعلا مهعدي نأو «ةقناخا

 رما اهل ددجي ي نم ةمأالا هذه یف ثعبپ ن مئادلا هدغوو ٠ لاخلا تبا ردق نکلو

 . . ذيطخشلا لك و .ديخلا لك مع ر ةرحسصلاب ءاج دق ؛اهنید

 ىلع نيالا ةه رهلذي نأب جركلا هدعو ىلإ نئملطئو هللا ردقب رشبتسن نحو

 ىدهلاب هل وسر لسرأ يذلا وه )ا :Fp : مالالا ليقتسملا ناب نيقي ىلع نحبنو . هلک نیدلآ

 .(۹:فصلا) نركرشملا هرك ولو هلك نيدنا ىلع هرهّظيل قحا نيدو

 هلإف .ةرحسصلا هجهتتت نأ بجي ىذلا لمعلا بولسأ وه اته هشقانت يذلا نکلو

 ءهردق فني نأ هناحبس هللا نم ارجع ال ٠ هللا ردق متيل رشبلا هلمعي لمع نم دبال

 : هللا ردقل اراتس نونوکب ٠ نولمعی رشب كانه نوکپ نأ تسضتقا دت هتتس تأل نکلو
 هللا نإ , (1 :دمحيم) شعيب مكضعب ولبيأ نكتو مهتم رستنال هلثأ ءاشي ولو كلذ إل

 ١١(. :دعرلا) ه مهسفئاب ام !وریغی ین موقب ام رف ال

 ؟لمعلا قيرط امف

 ءاهضرعتسن نأانه بح بلاس ةدعو لئاسو ةدع نيلماعلا لاب ىف رطخت

 ةمألا لارحأل بسنأ و افن یدجآ اهیآ اعم سرادعنلو ءاهيلع امو اهلام فرعدل

 ةيعوتلا . ىفطاعلا نحشلا . ةيحورلا ةيبرشلا . ظعونلا : لبق نم اهانفسو ىلا

 . ةيداهلا ةيبرتلأ . ةيركفلا

 هشقانن ىلا نكلو ءاهنع ىلغ الو ةبولطم لئاسولا لك نإ : هدب ىذ ئداب لوقئو
 لاس ولا نم ةليس و اهنآ ىلع ال ءاهدرفج مدختست نیس اھم یآ یردج ید وه

 . قيرطلا ىهو يهنملا ىهو ةليسولا ىه اهنأ ىلع نكلو

 ظعاولا دشتميو ؟سانلا نس رک دنع دیدش ءارغإ تاد ليسو هنال ۽ ظعولاب ًادہنو

 یف اعراب ءاهلخاشأل اتمشم ءاهپ امو هغو اسمحشم وه كوكي ام رأدقمب هلآ

 !مقاولا هبذكي مهو وهو «نيعمتسلا س وفن ىف اهريثأت نوکی ءاهتغایص
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 موي طيحملا ىلإ طيحملا نم هلك ىمالسمإلا ملاملا ىف ىقلي ظعاوملا نم الط مك
 نم هلك یمالسإلا ملاعلا ىف نيملسلا مقاو نم تريغ مكو «عوبسأ لك نم ةعمجلا

 !؟ طيسملا ىلإ طيحلا

 !؟ةقبقلا ودعت لهف : ءىش ال تلق اذ

 ةّمَْكحْلاب كبر ليس ىلإ عذإ  :ىنابر رمأ ةوعدلا ىف ةظعوملا مادضشسا نإ
 ٠١١(. : لحتلا) ( ةنسحلا ةظعوملاو

 نيح اهنإ لقي ملو ؛ةوصدلل ةليسولا ىه اهدحو ةظعولا نإ لقي مل هللا نكلو

 نوكي الرسر ةظعوملاب ىلسري هنأ : ىنابرلا جهنملا اإ !اهرامث ىتؤت اهدحو مدختست
 : كلذ دعب اهأضتقم اوقبطي مث ًالوأ ةظعوملا اوبعوتسي ىكل سانلل ةودقلا هتالب وه

 ١ علل هللا لوسر قل اهنع هللا ضر ةشئاع تقسو ادکه «نآرفلإ هل ناک .

 ناک اغز ؛ساتلا ظعیل رہنا ىلع فقب بیطح درج لکل هلا لوسر نکی ملف
 هلثاسو نم ةليسو ةظعوملا تناكو : يركلا هصخسش ىف ةودقلاب اًببرم كلذ لبق

 مهيلع للا نأرضر ةباسملا لاق ىذلا ره تف هنإ لب . . سادلل ةوعدلا ليصوتل

 ىأ نم ةمآسلا !ةمآسلا ةفاخعم «نيلاو نيا نيب يأ ء ةظعوملاب مهلوختي ناك هنإ

 هنآ ناور ةباحصلاآ سوفت ىف ؟نم سوفن یفو + هشظع وس نم ؟ءیش

 «بحلاو ةبغرلاو لابقإلاب هجم اهلوقي ةملك لك توطقعلب !وناك نيذلا ءمهيلع
 لك نوكت نيح نييداعلا رشسلا نحن انب فيكف ! ةت ىلإ مهقيرط اهن مهنيقيل
 !:دأاشراللآ و ظع ولا یه ًادتعاضی

 مهتمأس مدعو هل سالا لبقت ضرف ىلع هدحو دآاشرإلاو ظعوبلا حيلصي لهو

 ضارمألا كلت نم ءىش ةحلاعل هدحو حلصي له ؛«حيحص ريغ ضرف وهو هلم
 لم ؟هدعبو ريحخألا وزغلا لبق ةمألا نايك ىف تلغوت ىتلاو ءاًمثآ اهيلإ ائرشأ ىتلا
 سانلا مهوأو «نايإلا ىمسم نم لمعلا جرح ىللا يتاجرإلا ركفلا ةطاعل سلصي

 لامعأ نم ادحاو المع اولمعي مل ولو نينمؤم اونوكي نأ نكي مهنأ ةليوط نورقل
 اب ؛نایإلا یضتقمب لمعلا ىلإ -هدحو - ظعولا مهلقني نآ نكي ءالوم لم ؟مالسإلا
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 مازشلالاو «ةيلوعسملا لمقر ةقشملا لممتو دهجلا لذب نم لمسلا ههم ضي

 !؟طابضنالاو

 یف ظعاوملا ءاقلإ ىف انرصق ام نحنو « لعفلاب ثدي مل اذاملف اتکم اذه ناک و
 ؟رافلعلا ىفو ةعاذأللا ىفو ؛ تایسالم رثإ تابسانم یفو «ةعمج موي لک

 ةحرضألاب كربتلا ىفو ؛ةيفوصلا ىف قرغ نم جارخإل - هدحو - حعلصي لهو
 ىلإ تازجعْلا لمعو «بيغلا فشك ىلع ءايلوألا ةردشب داقععالاو « تابتعلاو

 !؟تافارحنا نم هيف اوقرغ اع ءالژه جارحالل هدحو حلی له ؟تامارک اهنومسی

 ةيرضحلاو «ماظنلا هركت ىتلا يضوفلا نم هيلع سادلا جرد أم رییخشل حاصي لهر

 ىف فيوسشلاو لامعألا لاسهإ نم نوفظوملا هيلع جرد أم رييششل حصي لهو

 «داعيلا دعب وأ داعيا يف روضخا درجعم ىلع بتارلا لالحتساو ءاهزاسإ

 شغلا نم لامعلا هيلع جردام رييختو ؟داسيملا لبق وأ داعيملا ىف فارصتالاو
 ديشع بيقر مهيلع نكي ملام هثادآ ىف صالحإلا مدعو « لمعلا ىف سيلدسلاو

 صقن ال ىذلإ لماكلا لمعلل ردقلا رجألا لالحتسا عم :مهلامعأ مهیلع یصحی

 ةعضب وأ مايأ ةعضب وأ تاعاس عضيل اًنايحأ نكلو قئاقد عضبل ال هفالحإ نم مثآتلاب

 !ايا ةيان ىلإ اًتايحسأو ؟عیباسآ

 .1٩ . لهو .. لهو . . لهو

 نم ۍدهت ال كتژو ءانيجاوب موقن نحن ؟ظعولا ريغ كل اذامو : ظاعولا لوقي

 أ هللإ نم ةيادهلاو <« تببحأ

 نمر < ةيبرتلارو ةودقلا هماوق ؛ةرعدلل اجه عضو هللا نكلو !مع هللا نم ةيآدهلأ

 . لآ ندا اهر د ةطعوملا ىطعت دثدئعو «ةيبرتلام ةردقلا مم ظعولا هلثاسو

 لوقن امن إو الل اشاح ءادبإ اهرامث ىتؤت ال اهدحو ةظعوملا نإ كلذ عم لوقن الو
 حالصإل حلصت ال اهنإف ءدارفأ حالصإ ىف ةردان لاوحأ ىف تحلص نإ اهدحسو اهنإ
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 ىلإ تلصو ةمأ ءانب ديعت نأ ديرت ةوعد ةماقإل حلصت الو « هخلبم اهيغ داسفلا غلب ةسأ

 أ ءاثخلإ ةجسود
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 اهنودب موشي نأ روسمتي ال لي . . ءاثبلا ىف اهنع ىلغ ال ةرورض ةيحورلا ةيبرتلا

 قبقرتو « لاب ةلصلا قيمعت ةبح ورا ةربرتلاب ايع اذإ ءقالط إلا ىلع ىرعد لمع
 ىذلا فقوملاب هرعاشم طبرو ءرحألا مويلاب ناسلإلا ريكذتو « هناحبس هتدابعل بلقلا

 ةيبرت ىق يخ لوسرلا لمع نم ايساسأو اڑراب اءرج اذه ناک دقو . .هيف هللا یقلی
 قيمعتل ليللا مايق مهيلع ضر نيح «ةصاحخ ةكم ىف مهيلع هللا ناوضر هياحصأ
 وه نکی ملو ؛رخآ رمآل ادادعإ ناک هلک اذه نکلو . .اهخپسرٿو اهتيبشتو ةلصلا هذه
 ! ةراغلأ هتاذ یف

 ةراشإ كانه تناك ليللا مايقب رسالا عم هنأ نيبتي ءلمزملا ةروس ىف لمأتملاو
 هايد : اهب مايقلل ادادعإو ءاهل ةتطوت ليللا مايق لعج ءةمداق فيلاكت ىلإ ةحضاو

 آرش لرو هلع دز وآ ص الیق م طا رآ قمت ص البقر لیلا مف ت نرمل
 .(ه١ :لمزملا) ¢ اليف الرف كّیْلع يس ا ید الیترت

 ةئيهتلل ةادأ نوكيل ليلا مايق رايتحأ يف العو لج هلا ةمكح لمأتلا نيبتي امك

 ىف ارثأ قمعأ ىأ ء(٠ : لمزما) 4 الق موقآو او دَهَأ يه ليلا عشان نإ ب : ةبولطما
 . فيلاكتلا لامس "أ سوفنلا ةثيهت

 ناسنإلا موقيل ىلاعتو هناحبس هاب ةلصلا قيمعت نم دبال هنإ رمألإ ةصاللحلو
 داها اهصحلأو ؛لمكألا هجولا ىلع نيدلا اذه اهضرفي ىلا فيلاكتلا محب

 نوكت نيح وأ ةهتاذ ىف ةياغ ةيحورلا ةيبرتلا نوكت نيح امأ . . ءالتبالا ىلع ربصلاو
 - ليلق قراف عم هيبشتلاو -نركي !؟نركي اذامف ةيبرتلا ةيلمع ىف طوشلا ةياهن ىه

 ! طق ةكر عملا ىلإ هلسرت نأ كتي يف سيلو ء لاعقلا نردف ىلع هبردت ىلا ىدنح اک

 !ءائب يأ هيلع ميت نأ كين ىف سیلو انيتم اكد هکدت یذلا ساسالاک یا

 ءاشنإو ءاهلك ةايحلا حالصإل ىلابرلا سهنلأ هنإ . . ميظع هنأش نيدلا اذه نإ
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 درجسم سيل هنإ . . ضرألا ىف ةدشارلا ةفالخ-اب موقي ىذلا «حلاصلا ناسنإلا

 فكللټ ةءاضوو «تاحبسلا هذه قمع نم نكي امهم «تاقارشإ و ةيح ور تاحبس

 مدهت ةءانب ةيباجيإو ءلطابلا عم داح عارصو ءداهجو دهج هلإ . .تاقارشإلا
 . تاباخلا ةياغ ىه تسيلو « هلك اذهل داز ةيحورلا ةيبرتلاو . . قحا ديشتو لطابلا

 ميو رل

 نم دعت « هرقي دنس ىلإ جاتحسيو ؛بعتيو دهجي عارصلا ةبلح ىف ناسنإلا نإ
 نم هيقت ةيحورلا ةغاطلآ كلت زربت انهو « هيري لق يذلا نهولإ هلع عنو «طوقسلا

 . رون نم هنایک یف مشتو « ةقاط نم هدمت اب ؛دومصلا ىلع هيوقتو ؛نهولا

 هسشن دجيو ءءادعألا هيلع رثاكتي نيس «شح-وتسي دق عارصلا ةبلح ىف ناسنإلاو
 ةقالحلا كدت زربت انهو «هرصن توکلی ال هلثم نیفعضتسم هلون نم دجپ وآ «هلسو

 دجيف رحآلا مويلا ىف ةينحجلا ةرمثلاب هركلتو « شح وتسي الف هللا ركذب هسنؤت ةيحورلا
 . یعسلا یف

 باص لاو لهألاو «ىسشا عاملا دقعفي دش عارصلا ةبلحن ىف ناسلإلاو
 ىلز لايف ءهنم ءىشل وأ « هلك كلذل هسفن نحف « ريفولا ماعطلاو ءريثولا شارفتاو
 نس هضوسعتو «ضرألا ةلقث هسح ىف نزاوت ةيح-ورلا ةقاطلا زربت انهو ‹صضرألا
 .ةدفاو « هلأ نارصضرو « هلأ ةيمم : یلعآ عام هنامرح

 هل انعاق ناك نإ امأف . .نامأ ىف ةلحرلا عطقيل رفاسلا هيلإ جاتي ىذلآ دازلا اهنإ

 ؟ضيضنءا ىلإ طباهلا ةمألا عفاو نم -اهدحو - ةيحورلا ةيبرتلا ريغت له

 «تاكلهملا نم مهيمحي اًجايس مهل ىثبتو «ء لتاقلا عايضلا نم ادارفأ ذقت اهنإ اقح
 كراشت الو «عارصلا ةبلس ىلإ دونجب عفدت ال اهنأل عايضلا نم ةمألا ذقتت ال اهنكلو
 حقد الولو م :داسفلا نم ضرألا ظفح- ةينابرلا ةادألآ وه هثإ هلا لاق ىذلا عنادتلا یف
 4 نيملاعلا ىلع لضسف وذ هللا نكْلو ضْرألا تدق ضعي مهسضسعي سالا هللا
 .(؟١۵:ةرقبلا»
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 ء هب نوتمؤي ال سائلا سمعتي نأ بولطم .ةوعدلا ىف بولطم ىفطاعلا نحشأا
 لاغمأب رشتت ال ةرعدلاف ؛ةكرح تدع الو كرست ال ةدتسلا بشقااك اون وكب الو
 يدؤت ال اهدحو ةسامصمإ نكلو . . نيمرتلمو نوييجتسم مهسفنآ مه اوناك ولو ءالوه

 ؛ىعرلا باسح ىلع نكت ام اريثك ةسامح اف ! مشتت امن رثكأ ربضت دقو ءىش ىلإ
 «ءاهایازم نم ریش دقفت انهو :ةريإ باسح یلعو : حيحصلا ملعلا بآاسح ىلغو

 بزل وإ ةعامج وإ صخشل ةيبصع ىلإ تبلقنإ اذإ ةصاحخ «ةريشك رارضأ اهدع أشنو
 هيف ثيتو «ةعقاثلا ةفرعلإ لفانم ًاهبحاص ىلع ىقلغت ذكددع اهنإف بهذ وأ ةركفل وأ

 .مرململا ءارملأ ىلإ هعفدتو ءةموصتلا ىف ددللاو دانعلا

 هشتم دبانتو مصأخقو مذرشتو قرفت نم مويلا ةحاسلا ىف ىرجي امن ريكو
 لطاب ءادع ام نو « قحا لک قلا هنأ هپساص دقنعپ ءیشل دفا نع ةدثاز ةسامح

 !نالطبلا لماک
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 اله رضاحلا اشقو ىفو «تقو لك ىف ةوعدلل مزاوللا مزلإ نم ةيركفلأ ةيعوتلا
 ىف سائلا سوفن يف هققافحو مالسإلاب طاحأ ىدلإ شيغلاف ؛تاقرألآ لك نم رثكأ

 مالسإلا ققاقحب ةلماش ةيعوت ىلإ جاتحي ؛ لماش فيك شيغ مالسجأل ةيئادلا ةبرغلا
 ء هللا الإ هلإ ال تايضتقم ةزكرم ةيعرتو «هللإ الإ هلإ ال موهفج ادب ء«هميهاشمو
 طاحأ ام رثكأ مالسإلا ميهافم نس ءىشب طح مل شبغلا نأل « هلا الإ هلإ ال ضقاونو

 ةيسللاب ةبولطم ةيعرلا تناك نإو ءاهضقاونو ءاهتايضتشقمو ء هللا الإ هلإ ال موهم
 ايندلا موهفمو ءردقلاو ءاضفلا موهفمو ءةدابعلا موهضم ءاوسلا ىلع ميهأفلا لكل

 . . داها موهفمو «ةيبرتلاموهفمو <« ضرألا ةرامع موهفمو «ةرحنآلاو

 هله ريغبغ ءهيلإ تدأ ىتلا بابسألاو ةمألإ عقاو ةفرمل كلذك ةبولطم ةيعوتلاو

 لاوحآ نم ریو «جالعلا لئاسو الو ؛ةرعنلل بسالملا ميهنلا عضو ميطتسن أال ةفرعلا

 نع ةفرحلم ةمألا نأ امومع ارفرع نإو « هتقيفح ىلع سائلا نم ريثك هكردي ال ةمألا

 ىدم نكلو «مالسإلا ةقيقح نع دحبلا ىلإ امومع كلذ اوزعو «ةحيحصلا ةروصلا
 !نوررثك اهردق قح اهردق ال فارحنالا ةررطحو < نيريثك ىلع ىفخي دعبلا
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 ىلع ءاضقلل مهتاططخسمو ءادعألا دقاكم ةفرعمل ىرحأ ةرم ةبولطم ةيعوتلاو
 «ةحاسلاإ ىلع ثدحب ام نرعباتي ال - مهسفنأ ةاهدلا نم سانلا نم ريثكو .مالسإلا
 ؛ءادعأ ىراصنلاو دوهيلا نأب ةماعلا مهتفرعم ىلع ادامعا «تارماۋم نم اچي امو

 هيلإ جردتست ام ريثكو |ىفكب ال هدحو الهو !مالسإال ديكلا نع اوفي نل مهنأو

 ءربدي أي لهجا اذه هببس ةوعدلا مدحت ال ىتلا فقالا نم ةيمالسإلا تاعام

 هرسيام لك نوفرصعي- مهلئاسوب  ءادسعألا امتيب ؛ديكلا فونص نم ءادسعألا
 نم السلا مئاعلا ىف رودي ام لك ةقيقد ةعباتم نرحباتيو « هتردلعي امو نويمالسإلا

 تابرضلا قلت طق نحنو «ملع ىلع نوططخ ف «راکفآو تاکرح

 ۔اھنکلو ؛رضاحخا اهعقو ىف ةرعدلل مزارذلا مزلأ نم ةيركفلا ةيعوتلا نإ اح
 ةديقعل اداز نكت ملام ءةكرسحلا عقاو ىف ىقيقح ءىش ىلإ ىدؤت ال .اهدحو

 نيج ام «قيرطلا قلارم اهرصبتو ايهو ةفرعملا اهديزت « ةيعاو ةكرح-و ةحبيحص
 . سوفنلا عقاو ريغي ال ىلفع فرت ىهف  ةفاقث درجم _ ةفافث ىلإ لوحتت
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 بقيلاكت ىلع ردقت ال ىتلإ ةوحرلا سوفنلاغ ءةكرحلا مزاول نم ةيداهملا ةيبرتلا

 ةهجاوم ىفو ؛كارشألا طسو ىف كرستللاالو ءةرعدلا لم حلصت "ال داها

 دونج نم هلوطت نم شهدتل اهبلاخم دعو اههارفأ حعفت ىتلا ةيراضلا شوص-ولا
 , ميلألا باذعلا هقيذت نإ دعب هب كتفتو ءةوعدلا

 ةيامل ىت ىفكت ال لب «ةوعد ةماقإل ىضكت ال .اهدحو .ةيداهمللا ةيبرتلا نكلو

 نيح ءادعألا لبق نم برضلا ةوارض ىف ًاببس نوكت ام اريثك لب «ءادعآلا نم ةوعدلا
 «ءادعالا ةقيقحو ةكر عملا ةقيقحب ىعولاو ءةيكر ما ةربخ آو ةيسايسلا ةربفلأ اهصقلل

 نم عقيام رطحأو . عارصلل مزاللا دهحلا عونو ءةهجاوملل بولطلا دهل ا ةقيقح.و
 تابلطتم نم رثكأ اهيلع زكرت وأ ؛ءاهدحو ةيداهحلا ةيبرتلا دمشحت ىلإ تاک ر حلا
 نأ لبق .مادص ىف لوخدلا ىلإ جردتست وأ مادصلا ىلإ عراست اهنأ ؛ ىرحألا ةيبرعلا
 نيم رجلا ليبس نيبتست نأ لبقو ء هللا الز هلإ ال ةيضق « ةيضقلا ةقيقح سالا حسضتت

 حانيو توج رفعي سانلاو تملا برضلل ةكرملا ضرعتتف ٠ هللا باعك لصف امك
is 



 اغزو ءمالسإلا براحت ال انثإ : مهل !ولوقيف ؟ريعامجل ا۶ ىلع !وكسضي نأ ةاخطلل

 ؛باهرإلا براحن
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 ةدعاقلا ءاشنإب آدبق ىلا ء ةلماشلا ةخيطبلا ةيبرتلا ىلع رصن هلك كلذ لجأ نم
 الاب ةدع فللذ قرغتسا ولو ؛ لهم ىلع عسوتت مث ةباصلا

 مث ؛«ليسلا ءاثخك ءاثف ىلإ اهتلوحو ةمألا تباصأ يتلا ضارمألا عومجم نإ

 نأ نم رطحأ اهتعصق ىلع ةلكألا ىعادنت امك اهيلع نرعادتي ءادعألا اهيلإ تلج

 ةيعوتلا وأ ىفطاعلا نحشلا وأ ىحورلا هيجوتلا وأ ظعولاب ءاحطس اجالع جلاعت
 ساس ىلع اهدرضب ءالؤه نم ةدحأو ىأ تلمعتسإ اذإ « ةيداهحلا ةييرتلا وأ ةيركفلا
 . لاح ىلإ لاح نم اهلقنيو ءاهعقاد نم ةمألا لقب ميرس جالع اهنأ

 ءاثيل ساسألا دیدجت ددصب اتنکنو . . مقأق هات یف ةيئزج تامیمرت ددسصب اتسل

 دیدی رجب مل اذإ هتدثاف دقفیو هتمیق دغفی میمرت لکو «رایهنالا یلع كشوأ دق ناک
 . ساسألا

 ؟ هللا الإ هلإ ال نيدلا اله ساسآ

 ءامسلا يف اهعرقو تبا اهلصأ ةي ةرجشك ةبيط ةمنك الع هللا برص فيك رت ملآ ظ

 4 ةوركذتي مهمل سانت لاخمألا هللا برير اهر هذا يح لك اهلا يتزت 6ه
 :EELS : ميهأريإ)

 له :هيف سيل ال اًمساح احضاو ديد ةيضقلا هتباجإ هددت فدحاو لاسو

 ؟هلنإ الإ هلإ ال ةقرقحب ىعو ىلع كبر محر نم الإ .ساتلا

 + . حضأو ىدنع باول

 الإ هلإ ال تایضعقم لوح فیثک شیغ مهيد لازام مهسفنا ةاعدلا نم اريل نإ

 نم دعب !وصلختب مل مهسلفتآ مه مهنأل هللا الإ هلإ ال ضقاون لوح تاذلابو هللا

 . نالا ىمسم نم لمعلا جرحأ ىلا ىئاجرإللا ركفلا راثآ
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 نع مهدعپ یدعو «ةيقيق !؟ريهأم ا3 ةلكشم دعب ارك ردي مل ةاعدلا نم ريلکو

 نا لبق هب كرا فو ٠ مهعيمبت یف اولجحت كلذ لجأ نمو السلا ةقياح

 !اهلجأ نم توعمجيو ءاهيلإ نرعدي ىلا ةيضقلا ةةيقح ةقيقح- مهل حسضتت

 جهنملا تاذ ىلع ةبلصلا ةدعاقلا ءاشنإ ىه هدبلا ةطقن نأ ىلع رص كلذ لجأ نم
 هله لصت نأ ليحتسلا نس ناك نزو « ةباصلا هتدعاق غ هللا لرسر هب اشنا ىذا

 ىلإ لصي نأ ليج ىأ نم ابولطم سیلو [ كدت هسيلإ تلصو ىذلا ىوستسملا ىلإ
 ىلع ةيبرتلاو « ريغتي ال تباث حهلل . . رض ءيشف حيهئلا امآ . ليلا كلذ یوئسم

 .نرقلملاو نوبرملا هيلإ لصي ىذلا ىوعسملا ناك نأ ؛ ریخت ال مثاد بچاو هساسآ

 . .ارلمعام تاج رد لکلو

 ةبرتو ؛اهباملع ء هللا الإ هلإ ال سرد ره ةبلصلا ةدعاقلا ءانب يف لوألا سردلاو

 رود ىتأي نيج «ةعسرملا ةدعاقلا نوهجوي نيذلا ةاعدلإ دادعإل ءاهتايضتقم ىلع

 . ريهأمخا ىلإ ةرعدلا هيجوت
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 لاشماو عسقاوسلا

 لاننا نع ؟ررثك فلتحخا دق عقاولا نأ حضاولا نم

 ثدح يذلا عقارلا نيب فالعخالا اذه بابسأ ضعب لبق نم انضر عتسا دقو
 تمیترت یتلا جئاتنلا ضعبو ءرومألا هيلع ريست نأ بجي ناک یذلا لالا «لعفلاپ

 . قالتشالا كلذ ىلع

 مث «ةبلصلا ةدعافلا ءاشنإ ىف ىربنلا جهنملا نع ثيدلا الصف نأ دعب انهو

 نم ءىش ىلإ درعن « ا هفارشإ تحت « ةباصلا ةدهاقلا ةنواحم ةدعاقلا عيسوت

 . لالا عقآولا نيب قآرتفا نم ثدح اميف ليصفتلا

 .ًاهمايق ذنم ةيمالسإلا ةرحصلا هب تماق ىلا كرحتلل ماعلا باطلا وه لجعتلا

 .اهتأذ ةدعاقلا ءاشنإ ىق لجعت ءادعبإ كانع

 ءةمألأ ةيني ىف ثدح ىذلا للا عون نع ةحيحص ةركف ءدبلا ذنم اندسأ انك و

 نم ةمألا ىلع ءادعألا ىعادتو «هلعأ نيب مالسإلا ةيرغ نم اشن ام هلع أشن ىدلاو

 اذه حالصإل بولطملا دهجلا عون نع ةحيحص ةركف الأو ..بوصو بدح لگ

 هلذب ىذلا رابجلا دهجلا نع ةحيمص ةركغ اثذعأو . . ةمألإ ةينب ىف لثاهلا لحل

 نأ نيريدج انك دقف :مالسإلا ىلع ءاضقلا ةلواحمل دادعإلاو طيطختلا ىق ءادعألا
 .ريسملا ىف لجعتن الو «ةكر ااا ىف ًاریثک لھمتن

 اأدب نيح انتاهذآ ىف ةحسضاو ةبلصلا ةدعاقلا ىف ةبولطلا تافصإوملا تناك له
 دادعإ لبق ؟ريهام جلل ةرعدلا هيجوت نأ اتناهذأ ىف احسسضاو ناك لع ؟ةرعدلا

 ال مت ؛ ضطاعلا نحشلاب ريهامجا قفدجت نح «بعص فقول انضارعي دق ةدعاقلا

 اوبعوتسبي نأ نكي نيللا نيبرملاو نيهج ولا دعب ددسن مل اننأل «نربرسو نيهجوم دج
 ىفطاحلا نحشلاب ريهامجلا عيمجت نأ انناعذأ ىف احضإو ناك لمو ؟ریهامما كلت

114 



 ثاطلسلا جعزنت نيح ةوعدلا ريس ىف ةريطحخ جئاتن هيلع بترتت ةيقيقح ةيبرت نود
 لپ «برضلل دعب دادعتسأ ريغ ىلع سانلآو <« برضتق بضخغتف «ةيلاعلاو ةيلحلآ

 ؟تابرضلا ىقلتل ايفاك ادادعإ دعت مل اهتاذ ةدعاقلا

 «بولطملا ردقلاب ةحضاأو نكت مل روسألا هذه نأ ةريسملأ عقاو ةيڙر نم دقتعآ

 ال هنإ اتحو . نيا كلذ ىف ةدوجولا تاماخلا نم لجع ىلع تلكش اهتاذ ةدعاقلاف

 . ةيهيدب كلت ءاهنيح ىف ةدوجوملا تاساحلاب الإ ةكرح أدت نأ تقو ىأ ىف نکی
 يف ةقلاف ةيانع لذت نأ بجيو ءةسضئاسف ةيانعب يفتن نأ بجي تاماخلا نكلو
 ةصاحخ ؛ةوعدلأ ىف لمعلا ةمهم اهيلإ دنت نأ لبق ءاهبتارش نم اهتيقلتو ءاهدادعإ

 ةوأادعلا لشم هجاوتو «مالسأإلا اهيلع ناك ىتلا ةبرغلا لثم ىف مرقت ةوعدلا تاك اذإ
 . .ءأادعألا رم اهتهجاو ىلا

 انكلو ءهللإ نذإب روجأم هللا ليس ىف لمع لكو دال اول هجون ال نالا نحنو
 .نوکي نأ بجی امو ؛ ناک ام نیب قرفلا یدم طقف نیب

 لذب دق .مدق اب اريح هللا ارجو ءةمحر هللا نم هيلع لوألا ةيعادلا نأ كش الو
 نم هلک عمتجیملاب اقلاع ناک ام ضعب نم تاماخلا كلت ةيفنت ىف اًحضاو ادهج

 جرير ىلع مهايرو ءةقيضلا ةيدرفلا ىف راصحنالا مهسوفن نم جرحأغ باشوأ
 «مالسإلا ةو اهدارفأ نيب طبرق «ةلفاكتم ةنواعتم ةصارتم ةباصحتم ةيعأمج

 ةدابعلا ىلإ ءديعتلا رثاعش يف ةرصحسلا ةيدرفلا ةدابحلاب لاغتشالا نم مهجرحلأو

 عمتجم ةماقإو ءركنملا نع ىهنلأو فورعملاب رمألا هيف لخدي ىذلا عسوألا ىنعمل اب
 ىلعو «ةلضافلا تايقالحألا نم ريثك ىلع مهابر امك ء هللا ةميرش ىلإ مكتحي ملسم
 , كلا نيذل ةيئادغلا

 . . ىكر لا ىعولاو ىسايسلا ىعولا ىف رييك صقن ىلع انلدب ةريسملا عقاو نكلو
 . هيلإ ىعسن ىذلإ فدهلا ةقيقح-و ءةيضقلا ةقيقح كاردإ ىف صقن كلذ نم رطحخأو

 ىلإ لوصولا ىلع اهب نيعتسنل ةعسأو ةيريهأمج ةدعاق نيركت ىلإ انيعس دق
 . . هللا ةعيرش قبطن مكى ا ىلإ لصن نح هنآ ساسآ ىلع مکحا

 ناسثإ لك قح نم لعبت ىلا ةيلهاجلا فقوم كلع عدو ءهتاذ ىف عورشم فده
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 نيمرجم نوحبصي مهدحو مهف !نييمالسإلا الإ . . مكا ىلإ لوصولل ىع نأ

 هاجت ةيلهاجلا نم فورعم فقوم وهف اذه كنع عد !مكحلا ىلإ لوصوللاوحس اذإ
 ةنشنشا . قفا ةرهذدي نوعاي ةاهدو «ضرألا ىف ةيلعاج تناك لدم « قلا ةوعد

 وأ قرشلا نم ؟مزخأ» ءاج ءاوس !روهشملأ ىبرحلا للا لوقي امك ؟مرخأ نم اهفرعن
 !دالبلا لاد نم وأ برغلا

 لم : ساس لاس ىق ىه أمل إ ۔ . فدهلا ةيعورشم ىف تسيل ةيضقلا نكلو
 ءاشغك ءا نوكت نأل تلصو ىتلا ةمألإ لاح حالصألل ىفكي ةعيرشلا قيبطت درجم
 ۲؟كللذ ءانثآ ینو كلذ دحبو « كلذ لبق ىرعآ تابلطتم ىلإ رمآلا جاتحب مآ ؛لپسلا

 ةيسيسآت ةثيه نوكتل اهراخحخا ىلإ ةرفصلل نلعأ هللا همحر لوألا ةيعادلا نأ ول
 (ةرعدلا هدب نم ةنس نيرشع دي يأ) م1۹6۸ ماع ؟ريهامجلل# هنلعأ ام هتعامج

 !ريسلا طح ىف ةريثك رومأ تريختل

 ماسالا لاق ةفحصلا ةكرعم» :ناولع تسو ء(م1۹5۸) م1۳0۷ ماع یف
 حضاولا لوقلاب ريبعسلا اذه ىئعمو كش كلذ ىفام ةلودو نيد مالسإلا? : ديهشلا

 اهتيامح تلكو ءةيعامتجإ ماكحأو ةيناسلإ ميلاعتب تءاج ةيئابر ةعيرش مالسإلا نأ

 ىلإ اهب !ونمؤي مل نيذلل اهغيلبتو ءاهي نينمؤلا نيب اهذيفنت ىلع فارشإلآو اهرشنو
 رصق اذإو ؛مهشمأ مكحيو نيملسملا ةعامج سأري ىذلا مكاحلا ىلإ ىأ « ةلودلا

 ةلودلا عئارش تلمخأ اذإو ءاًملسم اًمكاح دعب مل ماكحألا ءله ةيامح- ىف مكاحلا

 لامهإلا اهب ةمألا وأ ةعامحلا تيضر اذإو . .ةيمالسإ ةلود دعت مل ةمهملا هله

 نم كإو .ًاهناسلپ كلذ تعدا امس ؛ةيمالسإ ىرحخألا ىه دعت مل هيلع تقفاوو

 مراحم نع اليعب ؛مالسإلا ضثارفب اًكسمتم هسقن وه كوكي نأ ملسملا مكال# طئارش

 یتح اًملسم اًمکاح ہرایتعا یف یفکی ال هدحسو اهو «رئابکلل بکترم ریغ « هللا
 فقرم ديدحتو «نيملسملا نيب مالسإلا ماكحأ ةيامحب ءهايإ ةمرلم هتلود طقارش نوكت

 .؟ةمالسإلا ةوعد نم مه مهفقوم ىلع ءاتب مهتم ةلودلا

 ةلس بجر ۷ دحألا خيراحب «ةئلادلا ةتسلا ؛ةيمويلا (نوملسلا ناوحلإلا) ةديرج- نم 1۳۷ ددملا رظنإ )١(

 . 1484 ةا ویا ۷ ۷
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 تعمجت یتلا ریهامم ا قفدعتس تئاک له یدبلا ذنم كلذ نلعأ ناک ول یرت

 ٠ بابشلا نم مهمظعم ؛نويلم فص تغلب یتح یفطاعلا نحشلا قیرط نع هلوح

 تناك له لب ؟رشبلا نم اًتویلم رشع ةعست موی هدادعت زواجتی نکی مل بحش یف
 وحل اهفطاوعب ةقاسنم ءاهب تعمجت ىتلا ةلوهسلا هذه لثب عمجتت اهتاذ !ةوفصلا#

 ؟ريبكلا فدهلا

 . .نظأال

 نم مأ لعفلاب مهنم تنوكت نيذلا صاخشألا سفن نم نوكتتس تئاک له مث

 ؟مهریش

 . نيقيب كلذ ىف عطقي نأ عیطتسب دحأ الو !یردأ ال

 اوناك دقف ٠ ذئموي مهنم نوكتتس ةدعاقلا تناك نيذلا صاخشألا ناك ايأ نكلو
 « لعفلاب اوناك امم الجمت لقأو ءان لوطأو < ةيارد رثكأو «ادوع بلاصأ نونوكيس

 بيرق لاتملا لهس فدهلا نآ نودقتعیس اراک الو ‹مهفطارعب نوقاسیس اوئاک امف

 نم ةد ودعم ةرتفأ : مهم ریثک لسف امک ؛مهباصعأر مهسفتآ !ودنچیف < ليصحتلا

 .لوصولا لئاسرب نم هودعآ ا اهلالح یف میس ءیش لک نأ نودقتمی نموا

 « ةماخضلا ىف ةياغ بولطلا دهحأ نأو « ليرطع ليوط رآوشملا نأ نوملعيس اوناك

 تاميمرت درجس سيل بولطملا نأل . دعم وه ام ريثكب رثكأ ةبولطملا لئاسولا نو
 . سأسألا تيت ةداعإ هنكلو «مئاق ءانب یف

 ملعتس تناك دقف !ئدابلا هذه نالعإ مم لبفشس تناك اهنظأ امف ريهام امأ
 <« ىفطاعلا ءالاتم الأو , رثزما مالكلا ىلإ عامتسالا درجم نم ريثكب رطح ةيضق اهنأ

 ىلا ةرثكلاب ةوشللاو بابحألا ءاقلب ةعحلاو ةيئاحورلا» هنومسي اوناك ىذلا
 . ماودلآ ییلع راکت

 ل يتلا ءرطاضملا نم ريثکل ناسنإلا ضرعي ةيلحاجلا عم عارص هنآ ملعتس تاک

 نم فطخمن كعم ىدهلا عبق نإ اولاقو ا : اهل هسقن ضرعي نأ !٠ لقاعللا ىغبني

 OY} صقلا) اسا
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 . حولا ىلإ ةبسن ءارفا مضب ١ ةيناح-ورلا» وه حيصلا (1)
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 تئاك !حصأ جهنم ىلع نکلو «یطخلا ةيطب ىضمتس ةكرحلا تناك لئدنعو
 راتخت ال ةصحاف نيعب لهم ىلع نوراتخي لاجر نم ءطب ىف نوكتتس ةياصلأ ةدعأقلا
 ةحلاص ةاون !ونوكيل مزاللا دهجلا مهدادعإ ىف لدبي مث ؛ةدوج ولا تاماخلا حلصأ الإ

 «ةيسفللا ةبيرلاو «ةيركفلا ةيبرتلاو «ةيفلخلا ةيبرعلاو «ةيحسورلا ةيبردلاب ؛لمعلل
 مكيديأ ارفك ظ : ميظعلا ىئابرلا جهتلا لظ ىف ؛حيحصلا ىعرشلا ملعلاب ةيبرتلاو
 ,  ةاكرلا ؟وتآو ةالصلا !وميقأر

 ءةبلصلا ةدعأقلا دادعإ دعب ء عسوتلا ناو يقأي نيح « عسودتس ةدعاقلا تلاكو

 ىعوو ءاهتابلطتسو ةيضقلا ةقيقحب ةريصب ىلع ةرعدلل مهسفن اودنج دونجعپ

 لك ىف لمعلا ةعييطل ميلس ريدقتو « ضارمألا نم اهقح امو ةمألا ةلاحب حيحسص
 ةوعدلل اوم ضنيل ريهامحلا ةماحل هج وتلا لبق كلذو ء ةكرخإا لحاإرم نم ةلحرم

 . .ًاهثأول تع اوومضنيو

 ةيعامتجالا اياضقلاو ةينطرلا اياضقلاب لافتشالا ىنعمب ؟ىسايسلا لمعلا" ناكر
 ساسالل ميجا نكمصلا معي امشير ؛ تقرلا ضعب رخآشيس ءاهلكاش امو

 نيللإ طيحم ىف «اهتايضتقم ىلع ةيبرتلاو ةحيحسصلا ةديقعلا ىف لئمتلا « حييحصلا
 لوسرلا ةعامج ىف ةنيدملا عمتجم لباقي اه) مهسفنتأ اهل اودنجو «ةوعدللاوباجتسا

. 

 ىلإ ةينابرلا نتسلا بسح هثودح نم رفم ال رعأ وهو !عارصلا ثدحيس ناک مٹ

 رطخ ا رعشتست نيح ةيلهامما بثاج نم ًامثاد أدبي وهو ! ةيرشبلا ةايح ىف هللا اهردق
 اهبلاج نم تناك ولو ؛ددعلا ةنيلق تناك ولو «ضرألا ىف ةلمؤم ةعامج درجو نم
 ةرطناغت ال مهو ى ةوليف ةمذرشأ ءالؤَح ث] ]ل : عارص ىف لوحدلا ىف بغرق ال

 }0.0 & :ءارعشلا) 4 تورذاح عيمجأ او 9

 ىطعي ثیحب ؛هيق عقو ىذا هدعوم نع عارصلا رحخأتي نآ عقوتملا ناك نكلو

 ؛ةيبرتلا نم حاكما ردقلاب ةحسوملأ ةدعاقلا ةييرت مث « ء ةبلصلا ةدعاقلا ةيبرتل ربكأ ةصرف

 انبر3 اولرقي نأ الإ ايش !ولمعي ملو «مهیدیآ امك موق یلع عقب ناک نیح هتإ مٹ

 سيتلت الف ؛ ةيضقلا ةفيقحب ةريهأملا ىعو ةيمنت ىف لجعيس ناك اذه نإف ءهشنا
1Y 



 اغطلا ىلع بعصیس ناگ ر ۽ لحفلأٻ اهب ٹسہلت یتلا ایاضقلا نم اهریخب مهلھد یف

 «ةرم ةقيرملا مالعإلا لشاسو لالخ نمو ةرم رهقلا لال س مهل ريهام ا عيوطلا

 فرعيو + يرقلا ىتابرلا جهلا ىلع «تايآالا ليصفتب ني نيمرجلا لبس نيپتسٿ نيج
 ريس نيسساو تابآلا لامل كالو : مهفقارم نوررقي ساسآ یآ یلع سانلا

 )۵ :ماعنألا) (نيمرجملا
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 , كلذ فالش ىلع ناک لسفلاب ثدح یڏلآ

 ريهامج تئاأك تاونسلا كلت ینو «هدعوم نع ةلماك ةنس نيرشع نالصإلا رأت
 تطلتحاو | راطحأ نم اهطيحي اپ ةرعشتسم رغ ةكر ملا ىلع تقفدت دش ۾

 ةيساأيسلا اياضقلا نم ريثكب « هلأ الإ هلإ الإ الل دعب صلت مل ىهو ءةوعدلا
 ةرعدلل نكسيس اذه نأ ةوعدلاب نيمئافلا نم نظ ىلع ؛ةيعامتجالار ةيموقلاو

 لواتتب كلذو « رمألا ىف كرش نأ بجي ريهامجلا نأو ءةيبعشلا اهتدعاق عيسوتب
 ترجف ىلا ةلبنقلا ثئاك ىتح «تقولا كلذ ىف ريهاملا لاب لخشت ىلا اياضقلا
 . .م ۲۹٤۸ ماع نیطسلف يف هلک فقول ا

 . لابلا ىلع رطخت نأ نكي ةروص عشبأب ةكر لا ىلع ىشحولا موجهلا أدب اثدنع
 ناكو « هللا ناس نم ةنس الق امك اهنأل ةعقوعم ةوعدلا ىلع برملا تثاك معمل

 تلازال مکترعد نا مکحراسما نأ يحمإ» :ةضاآيتأو هئاوعال لوقي ديهشلا ماما

 یقلتس اهفادهآر اهیمارم نوكردیو اهنوفرعي مويو ؛سانلا نم ربثك دنع ةلوهجم
 :تاقشملا نم اریثک مکماسآ نودجتسو «ةيسأق ةوادعو ةديدش ةسوسصحل مهتم

 نوکلست مادہ دق نونوکت ءلحو تقولا اده یفو « تابقعلا نم ریثک مکضرتعیسو

 . 0 تاإرعدلا باحصآ لبس

 ,لابلا ىلع رطخمت نكت مل برا اهب تع ىتلا ةروصلا نكلو

 تر رب : رشا و ةفاسلاو ةعابطلل ةيم اسلا ةسس ؤا اثبلا نس ديش ماسإلا لئاسر ةحومسم ()
vh ET eT1 راں م۳  
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 .لارتامو نإ كلذ نم جادا تلاوتو

 مالسإللا هنإ ديدحتلا هجو ىلع رطخلا عضوم ىييلصلا برغل فشكنإ دقت
 نأ ديري اغإ «بولقلا رعاشمو دبعتلا رثامشب مالسإلا نم علقي ال ىذلا ىسايسلا

 اهداصتقاو اهتسايس : اهلك سانلا ةايح مكحبي «ضرألا عقاو ىف اًقبطم اجهنم توکي
 رظن یف ۔دجوی لهو !اھتالاجم نم لاجم لکو ءاھقالخأو اھرکفو اھعامتجاو
 ٠٩ ضرألا هجو ىلع كلذ نس رطحلأ _برغلا

 هتعباتم نم دبال . . هد اهلك ىرقلا دينجت نم دبال . . هتحغأكم نم بذإ دبال

 هيلع لبق ال یشح هتروص هیوشت نم دبال . .هعیانم شیفت نسم لبال . . هتدراطمو

 !هتروطحل ديزتف بايشلا

 :دحأو تقو ىف كارمأ ةينويهصلا ةيييلصلا بولق ىف دقحلإ را لعشآ دلو

 نأ رٹکأ وآ ماع یتئام طیطخبت دعب عقوتت تناك یتلآ ةيبيلصلا ىلع ةأجافملا عقو لوألا
 ژیھت یناٹلاو !هتدقر نم ظقیتسي هب تش وشف ؛مالسرلا ىلع ءاضقلا ىف جنت

 ىح « هتتامإل ثبثخ ا اهيعس دعب مالسإلا ضرأ ىلع اهتلود ةماقإلل ةيلاعلا ةيدوهيلا

 یقالتو !هجولاهجو رطدلاب اجاضت اهب اذإف ؛راطعحآلا نم نام یف اھتلود یشنت
 . ريطخلا كرتشملا امهودع ىلع ءاضقلا ةرورض ىلع امهافتو اعم تارمألا

 ؛اهديكو ةيئويهصألا ةيبياصلا ةوادع نم ةيمالسإلا ةكرلا وجنت نأ عقوتي ناك لله

 ؟اهيلع ءاضقلا ةلواحيمو

 [لاحم كلذ نأ دقتعن

 ىلع رومألا تراس ول عقت نأ ةنيمق تناك ىرحأ ةروص نأ كلذ عم دقتعن انكلو

 ىلع ناوألا لبق عارصلا ىف تكرشأ تلا ؟ریهامج لا تناک ول «حیحسملا جھتما

 باسرإلا بقل هيم قاطعا ىلا « طق ارا اوامصم <«لتاقلب مالسإلا براسپ هنآ برخلا معزي 0

 مذ ىهف ءرتازجلا ةكرح نس برخلا هفقوم اعطاف ابيذكت معزلا اذح بذكيو . هتاذ مالسإلا لاشي الو
 بعلم ىلع باصتالا قیدانص قیرط نع تلصو اغ] « لتاقت نآ اھجسانرپ یف تاک الو ءةلتاغم نكت

 نع رظتلا فرسمب ءمكحي نآ مالسإال ديرب ال هنأ ىلع لدي اه .اهقطعب مل برغلا نكلو هتاف برخلا

 !مكا ىلإ اهب لصي ىلا ةليسولا
ya 



 ىتح ىعولا اله ىلع ريهام ا نوكت نلو !عارصلا ةقيقحو ‹ ةيضقلا ةقيقحسب يصو

 اهؤاشنإ ع دق ةدعافلا نوكت ىح ةبولطلا ةيبرتلا ىبرتت نلو «ىلبق نم تبرت دق وكت
 ةيقب ىف لساسعم صقن ىلإ ىلوألا ةقلعلا ىف صقنلا ىدآ اذكهو أ ميلس مهتم ىلع
 | تاقاش

 نم ةيشحرلا تابرضلل لعف دودر نم ىل وألا لرصفلا ىف هيلإ انرشأ ام ناك مث

 گكلذب دصقنو «ريهامحلا دنع وأ ةدعاقلا ىق ءاوس شہغلا نم تنداز «ءادعألا لبق

 حي نم كلذ بحبص امو ؛ تاناطر بلا ىف یمالسإلا لمعلا لئاسصشف ضعب لود

 ىف ىرحخأ لئاصف لوحخدو « هلا ةعيرش ميك ىف مازلإلا ةيضقو ءةيعرشلا ةيضشل
 ىف رمألا لرو ءةيساسآلا ةيضقلا شيمهت ىلإ ىدآ ام . تاطلسلا مم حلسم عأرص

 .؟'بولخمو بلاغو «بورضمو براض ةيضق ىلإ سائلا سج

 ةيرمد كراعم ىف تلحشدف ىمالسإلا لمعلا لتاصف نم ىرحأ لتاصف تطتشا مث
 !ولخدپ مل اوماد ام مهلت زوجي رافک مهنا ساسآ یلع ×ریهامج ا7 عم . . سالا عم

 !ةةملسملا ةعامخاا ىف

 ماعلا ررشنلا نع الضضف . هلك يالسإلا لمعلا ىلع رثألا اوسأ رمألإ اذهل ناكو
 لئاسو تدجو دقف: هللا عرش نم اهل دنس الل يتلا لامعألا هذه نم سائلا دثع
 مدلا نولب اهلك ةحاسلا نيولتل ةيتآوم ةصرف ةيمالسإلا ةكر لاب ةصبرحملا مالعإلا

 اأ ىمالسإ لمع لك تمصوو «ةحاسلا نم اليثض !ءزج الإ لثه ال هنآ عم ءقارملا
 ا هعبانم ففیتو براحپ نآ یغہنی یباهرإ لمع هنأب هعون ناک

 زاهدنأ ىلإ اهرفحي وأ اههبتي نم ىلإ ةجاح ىف ةيلاعلا مالعإلا لئاسو تناك امو
 ةصرغلا هذه لئم فقلتل ةزهاج ۔الصأ مالسإلل ىداعملا اهفق ومب .ىهف ؛ةصرفلا
 !لالغتسالا دودح يصقأ ىلإ اهلالغتساو

 ءاوس « هللا الإ هلإ ال ةيضقب طيح ىذلا شبشلل ةبسلاب ايس لعشفلا در ناک امك

 نرحفاني ئاج رإلا ركفلا باحصأ ىربئا دقف « ريهأمجلل ةبسنلاب وأ ةدعاقلل ةيسللاب
 نح ؟ءاملع» ةماودلا ىف حقو لب . رشئلا ئاسو للکب هنورشدیو «ةدشب مهرکف نع

 .باتکلا لوآ یف «لجمتلا باہسآ٭ لصف عجار (۱
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 كرشلا ىف عرقولا نوشي اوحارف «مهيلإ مجري نيذلا ركذلا لهأ نم سالا مهربتعي
 نوئرهيو !نايإلاب ةقثوم تاداهش مهنوحديو ؛ةوارضبو ةرارحب هيف نيعقأولا نع
 مکو : هتعیرش نع ضارعلا وهو لا حس یف لئاھلا مرحلا اذه سائلا سج یف

 اهيلإ راشي نآ ىتح قحتست ال ةيصحم درجم هنآ ىلع ءاهنم الدب ةيلهاجلا عئارشلا
 ادبت « يميلعتلا طلا ىلع لوطأ ةريسم ةيضتلا ذعأت نأ ىرحألا ناك دقلو !راكنإلاب

 مم ةكرعم ىف لوخدلا نود «ةدعأقلا مسوتب عسوتت لهم ىلع ۔ مث ةدعاقلاب

 . ؟ريهاممللا#
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 مضت ةريبك ةدايق بايغ أهتم . .ةددعتم بابسأل ىمالسإلا لمعلا مذرشت مث
 دوچوو «هتاهاجتا فلعخيم نيب برقت ليلقل | ىف وأ «هدحوتو ىمالساإلا لمعلا

 لکلاو بارص یلع هدحو هلآ یریو ؛هیآرو هسفلب دنعپ اهتم لک ءةریغص تادایق
 . نوتطخم هریغ

 حور هيف یبری عمجت لخاد یف اشي مل ةوعدلاب مثاقلا بابشلا نم اريثك نأ اهنمو
 يآ عوقو دنع هخسف لهسپ « شه یرکف طبارت یلع اشن اغإ ءاهطبارتو ةوحخآلا

 بلقتبو ٠ تاهامحل ا مسقلت ام ناعرسف « مهلا وأ ليوأتلا وأ ريسفتلا يف فالح

 ركفلل ةيرورضلا طبارضلا لكشي ىذلا ىعرشلا معلا ىف صقن اهدمو

 . . كولسللو

 قيمعتل «مالسإأل ةيداعلا ةزهجألا نم بقادلا لمعلا « لاخلا ةعيبطب اهنمو

 . سالا نيب طباورلآ عيلعقتو تاغالفلا

 تاهابتالا یتش یف اوچت نیذلآ نم یجرپ لم ؟حالصإ لاما اھل یجری ینه
 یلع دیدج نم ًاوہدبیو ؛ءاطحخأ نم هيف اوعقو أم !وححبصيو ؛ةريسم !اوعجاري نا

 ؟ديدسلا ئوبلا جهلا نم یدله

 ةنسو هللا باك نم اتملعت انكلو . . هللا رادقأ نم ردسق وه لعفلاب عقو ام ذأ
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 نيح هفطحخ نع ناسنإلا ةيلوئسم ىفني ال ءردقو هللا ءاضقب ناهإإلا نأ هب هلوسر

 . هيف أطحلأ ام حجت ىلإ ىعسلا نم هعنچ الو ‹ ىڵەخەي

 ىلإ برقأ ةديدج ةلوج أذبيو «هتاراسم ىمالسإلا لمعلا حصي نأ ىجري لهف
 ؟ ؟دادسلا

 نل ءادعألا نإ : لئاق لرقي اهر نكلو . . لاح للك ىلع بجاو راسلا حيحصت نإ

 نع نكمتي نآ لبق برخ اب هثولجاعیسو « هتاراسم ححبصي یمالسإلا لمعلا اوك ر ثي

 ةقيقحب سابلإ دنع ىعولا ةدايزو حشا لاروع نم تركت دق لہ «یمالسال ا

 . ماللسلآو ةيلعاحلأ نيب ةكرحخلأ

 نمل :اولاق ؛ةحيصنلا نيدلإ» : لارحألا عيمج ىف ابجاو ةحيصتلا بجار لظيو
 ةماعلو هباتكلو هلوسرلو هلل» : لاق ؟ها لوسر اي

 ب .؛"«مهتصاخو نيملسلا

 ء هيل] ةراشالا تقبس ()
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 لبقنسلا ىلإ ةرظف

 برحلل ةيسلاب اوس «نهإرلا عقاولا ىلإ نورظني نيح سائلا نم ريشك عزي
 امو عقو ان ةبسنلاب وأ «ضرألا لك ىف ةيمالسإلا تاكرلا ىلإ هجوت ىلا ةيرامضلا

 لمعلا نإ نوبسحيف «ىرحآ ةهج نم ةكرحلا ةريسم ىف بارطضالا نم . عقي لازي
 رمتسيس مويلا نوملسملا هشيعي ىذلا ءىيسلا عقاولا نأو + لبقتسم هل سيل ىمالسإلا
 . ءرسلا نم ديرع ىلإ رئاص هنآ وأ «ءوسلآ نم هيف ام ىلع

 .مالسإلل ليقتسملا نأ اسار اداقتعا دقتعنف نحل ام

 اننيعأ ضمن كلذك نحل الو ؛مالحأ ىلع الو «ماهوأ ىلع ادتیؤر یئ انسلو

 للقنالو ءهجرأخ نم وأ هلإد نم يمالسإلا لمعلا هجو يف ةمثاقلا ليقارعلا نع
 . یمالسإلا لمعلا ىلع اه ريثأت نم الو ؛اهنآش نم

 مهثم ءارس «رادقألا نوردقي نيذلا مه اوسي رشبلا نإ امزاج اًناعإ نمون انكلو

 دعب نمو لبق نم رمألا بحاص وهو ءردقي ىذلا وه هلا امنإ «قيدسصلا وأ ودعلا
 هل سالا رخ كو هرم ىلع بلاغ ةللاو :بلاغلا ره هردقو «ةلقانلا ىح هتئيشسو

 (۲۱ :فسوی) (ةرملعي

 : هلك نيدلا ذب أو ضرألا یف یی نآ نیدل ٤ ی
 تر رطل هر لو ےک وین یم یش ویلا ید دهل ارس رسا یدل مج
 .؟'*راهنلاو ليللا غلب ام رمألا اذه نغفييل# (4 :فصلا)

 هدعو الحل نمو «لوحشت الو لدبتت ال يتلا هنلس لالح نم ىرجي هلا ردقو

 بابسألا قلختو «نوكيف نك ءىشلل لوقت ىلا ةقيلطلا هتئيشم لالح نمو «هديعوو

 .نوکی نأ هل ردقی نیح ءیش لک اھب ققحتی یتلا
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 «هكيعوو هلأ دعو ءوض ىلعو « ةيئابرلا ننسلا ءرض ىلع فق رلا ىلإ ان رظث ًاذْإو

 .دمحأ اور ()
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 ءادعأو «ةهج نم ةيمالسالا تاكرلا : نيعراصتم نيرصتم ةحاسلا ىلع دجعتسق

 لكل عقوتي يذلا امف . ىرحأ ةهج نم مهل ثاوعأو نييبيلصو نيينويهص نم مالسإلا
 ؟ديعبلا لبقتسملا وأ بيرقلا لبقتسملا ىف نيرصلسلا نم

 كش ال حضار دهجب ىمالسإلا لمعلا ىف تمهسأ دقف ةيمالسإلا تاكرحل ا امأف

 ةرامل# ةبغرلاو هلك ىمالسإلا ملاعلا ىوتسم ىلع ةيمالسإلا حورلا راشدناو . هيف
 هتيشمو هللا لضف دعي ناعجار ءةصاحن بابشلا طيحم ىف مالسإلا ىلإ ةدوعلا ىق
 ةفالثا ط وقس ذم ءنآمزلا نم نرق فصن نم رثكأ ىف ةك را هعلذب ىدا دها ىلإ
 . نهارا تقولا ىلإ

 لمعلا ةقاط نم !ريثك ددي حضاو قوعم ىمالسإلا لمعلا ىف ةمثاقلا تايباسلا نكلو
 ؟ لالا اذه ىلع عضولا رمتسي لهف ءةوج رمل هرامث يتؤي دهجلا لعجي الو «هرثعبيو

 ٠١(. : لمنلا) هللا آلإ بغل ضْرألاو تاومّسلا يف نم معي ال لق ل

 امإو ءهلاح ىلع عضولا رمتسي نأ ام] : نيلامتحا دحآ نع جرخي ال رمألا نكلو

 . ريتي نأ

 ريغتي نأ ۔ىمالسإلا لمعلا اهب ري ىتلا ةرْلل براجشلا لالحخ نم .وجرن نحنو
 ةريسم أدبتو «تعقو ىتلا ءاطخألا ىفالتت نآو « ةحيحصلا ةروسصلا ىلإ عضولا

 . ميلس جهنم ىلع ةميلس
 ىلع ةرصدلا لقح يف نيلماعلا رارسصإ وهو ءاوسألا ضرفلا صرفت ادكلو

 هربغ هيلإ وعدي ام نأو .بوصألا جهنملا وه مهم لك جهنم نأ رابعا ىلع «مهفقاوم
 ىف ةكرح لك تضم امدعب مجارعلا نکي ال هلآ ساسأ ىلع وأ .باوصلا نع دیعب
 لک هب رربت نأ نک ام رخآ ساس یآ ىلع وآ ءةليلقلاب تسيل تاوطخ اهقیرط

 .اهغقرم ىلع اهرارصإ ةكرح

 ؟اوبأ مآ سائلا یضر رد هلا فتي مآ ؟هلا نوزجعی له ؟دننیح ٹدحی اذامف

 لدېتسپ اولو دت تار : لجو رع هللا ةنس ىف ماودلا ىلع ةدوجوم رييختلا ةادأ نإ

 . ( ۳۸ :دمحیم)ا ب مکلاثما اون وکی ال م مک ریغ اموق
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 ربشآ امک هلک نیدلا یلع ءرھظی نو ؛نیدلا اذه یقہی نأ ہللا ردح یف ناک اڈإف

 لمعلا تايبلس فقت نلف « « کل هلوسر ناسل یلعو «لرئملا هباتک یف هناحپس

 أم هذافثل قلخيو ءهدعو هللا ذفثي فوسو ءهتئيشمو هللا ردك مامأ نهارلا ىمالسإلا

 :f) :قالطلا) 4 ارد ءيش لكل هللا لع دق هرمأ غلاب هللا إب : بابسألا نمءاشي

 ىلع ةلذأ ةنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فسق هنيد نع مكنم دري نم اوم نيدلا اهياي إل

 هل لعق تذمر ۵و الو هل لیس يف نوما نیرااکلا لع زعا نیسم
 ١٤(. :ةدئالل) يميل عسا هللا ءا نم هيتري
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 .هدیعرو دعو نمر ؛ هللا نس نم مهصخي اذام رظئئلف ءادعألا امآ

 : ىلاعت هلوف رع ةيئابرلا ناسا نم هيلع قبطتي ام دشأف «ىبيلصلا برغلا امأ

 مهنأ كلذ . .(2 ٤ : ماعنألا) ميش لک باوبآ مهيلع احمق هپ ورک ام اوس امل
 بسحب اهيف مهلامعأ مهل هللا ىفوف اودهتجاو اهلجأ نم ؟ولمعو ايندلا ةايحلا !ودارأ

 د اهي مهر اه مهلاتعا موب در اهتيرو الا ةاحلا ديرب ناك نمل : : هئس نم ةفس

 ايندلا ىطعي هتأ ءةقبسم ةيهلإ ةثيشع بسح اضيأ كالذو . ٠١(. :دوه) چ ترسخ

 دق لب ںافکلا نع اھعنی الو ؛هداهتجا بسحب لک :ءاوسلا ىلع رفاكلاو نمؤملل
 كلر ماع ناک امو كبر ءاطع نم ءالوو ءالوه دم الك : ارفک اودادزیل اهنم مهدیزب

 ائ مهسفتأل ر مهل يلم املأ اورفك نيدلا نسحي الو ۲١(, : ءارسإلا)  اروطحم
 .(۱۷۸ :نارمع لآ) يهم باذع مهو امل اودادزیل مهل يلم

 اسلا هله بسح اهيف اًياعتسمو «سضرألا ىق انكم مويلا برخلا ناك اذإف

 وح اإ ديالا ىلإ مودي ال ءالمإلا كلذ نإ لوقت اهتاذ ناسلا هله نخ «ةيئابرلا

 اسف هب ارگ ام اوست امف : هل ردقلا هدعوم یف هللا دنع نم یتا ردقب توقوم
 عطقق ي9 نرسل مح اذ خب مهد اوترأ امب وحرف اذ ی میش لک باوبآ مھیلع
 fe. ft) : ماعنألا) 4 نيملاَعلا بر هلل دمحلاو ارملط نيدلا مقا زياد
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 ىذلا كنضلا ىف نوشيعي مهنإف مهيلع ءىش لك باوبأ حتف نم مغرلا ىلعو
 .هركذ نع نيضرمعلا هب هللا دعوت

 :هط): نَمْعأ ةمايقلا موي ةرشحنر اكنض ةشيعم هل إف يركذ نم ضرعأ نمو $

 نیكمتلا بابسأ نم ءیش لک باوبآ هیاع حودقملا ۔برغلا هشيعي یذلا كنضلار
 «ةييصعلار ةيسفنلا ضارسألاو ءراسنتالاو نوبل او قلقلا ىف نآلا لثمعي ۔ ىداملا

 نكت مل ىتلا ضارمألا نم اجي دق امو ءزديإلاو ءةهرجلاو تاردخللاو رمش او
 ىتلا تامزألا ىفو ؛مويلا ىه امك ءابولا ةررص دحأت نكت مل وأ « لبق نم ةدوج وم
 وأ ةيركف وأ ةيبرح وأ ةيسايسم وأ ةيداصحقا تامزأ تناك ءاوس هلك ملاعلاب طيح

 حتفت ىلا بأوہألا نم اسيل ةديئامطلا بابو ةكربلا باب نأل كلذو . . كلذ فال

 ىف مهيلع هللا اهب لضفتي «نینمؤلاب ةصاح اهنأل «هب اورکڈ ام نوسنب نیح رافکلل
 مهيلع اعقل اوقلاو ا!ونمآ ىرقلا لأ نأ ولو له ؛ةرحآلا ميعن نع ًالضف ءايندلا ةايا
 هللا رک دب مهبولف نامّطتو اونمآ نيدلا ۹٩( .  :فارعالا) چ ضرألاو ءامسلا نم تناك رب
 ي باقم نسو مه ىوط تاحلاصلا اوأمعو ارتمآ نيذلا )٠١( بولقْلا نعمطت هللا رذب الا
 ,(۳۹ ۲۸ :دعر لازا

 فل ال هتکلو ء ةيداملا ةوشلا لئاسر لك كليب مويلا برشلا نإ : لوقلا ةصاالاحخو

 ؛رارمتسالا اهباحصأل هللا بكي ىتلا لماوعلا نم واخ هنأل ء رارمعسالا ىلع ةردقلا
 . .تاحلاصلا لمعو ءرحخألا مويلاو لاب نالا يهو

 رفوي اب ايلا ليس ريسيتو «ةيبطلا تامدناك «ةلاص الامعأ مهيدل نأ كش الو
 تايلهاج نم ةيلهاج لخت ملو .ضرألا ىف ناسنإلا اهدباكي ىتلا ةقشلا نم زج
 ةفص اهنع متي ال كلذ نكلو ءاهدارفأ ضعب اهب م وقي ةاص لامعأ نم خيراتلا
 مبتاو رحنالا مويلاو ناب نمآ اذإ الإ فاسنإلا نع لوزت ال هذه نأل « ةهج نم ةيلهاعحا
 دوسلا بوثلا ىف ةرثاشلا ءاضيبلا طغنلا كلت نإف ىرحأ ةه نمو . هلا لرنأ ام

 سلا هررقت ىذلا رامدلا مهنع ممت الو ءاًتيش اهبادصأ نع ىنخت ال « رشلاب ءىلتمملا
 . مهل ءاامإلا لالع امهم مهل ةيئابرلا
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 لئاسو ءرشنت ىلا ىقلنلا لالحئالاو «ةيبرغلا ةراضحلا هرشنت ىللا دا إلا نإ
 نیزثو «یدلآ رخآ ىلإ یس ا عاحلا یف سامخنالاو ؛یح ورتا ءاراو «اهمالعإ
 رشيلاإ ىلع ىصحي هللا نأ نع ةلفغلاو داماك اًنايسن ةرملآلا نايسنو ءايندلا ةايحلا
 اهل لأ بتکی ةبقيقح ةراضح۔ عصي ال اده لك اهيلع مهبساسيو مهلامعأ
 .اهديري ةمكخ نامزلا نم ةرثغ اهياجصأل ىلمأ ولو ١ ضرألا ىف رارمتسالا

 لبق نمف !اتمالسأل اًيدصت وأ ءانفطارعل ءاضرإ كلذ لوقت نيذلا نحن اتسلو
 هيد دعب مل هنأل «ضيبألا لجرلا ةراضح تهعنا دقل » : لسر دنارترب لاق تاونس
 . ؛هيطعپ ام

 . ؟رايهنالل ةليآ ةراضحلا هذه نإ# : ليراك سيسكلا لاق لبق نمو

 - ةيبرخلا فحصلا بتكت رضاشا تقولا ىفو ؛ ةيعويشلا رايهلا ادهش سمألابو

 ؟اکیرمآ رایهنا ادب له : لوقت ۔اھنیپ نم ةیکیرمالاو
 هذه ىف لازاأمف !احابص ادغ متيس كلذ نأ دقتسن ثيحب ةجاذسلا نس اثسلو

 تسلا بسحب نمزلا نم ةردق اهل د نآ نكي ام لماوعلا نم ةيلهامإلا ةراضحلا
 ةردقلاو «ناقتإلا ىلع صرح إو «لمملا ىلع دلج او ءميظنتلا ةيرسقبع : ةيئابرلا
 ةعرس ىلإ هروهظ ىدؤي ىذلا ىراضحلا ليدبلا نرك نع ًالضف . طيطختلا ىلع
 أذعب رهظي مل ةراضخلا كلت ريهنأ

 ! شا ننس نم ةنس هئأل ءريصملا ريغي ال هلك اذه نكلو

* ## 

 . فلتخم نأش مهلف دوهیلا امآ

 كلذل لج هنکلو ؛مهيديآ تمدق اب ةدكسلاو ةلذلا مهيلع هللا بتسک دشا

 . تاءاتشسا وإ . . ءاشسإ

 ريب ولع نلعتأو نيترم ضرألا يف دس بانكلا يف ليلارسإ يب نإ انيضقو ل
 س ا
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 !ریفن رک مکایاعجو نینیو لاوماب مکانددمأو مهیلع ةَّركلا مكل انددر يش ( ١ ) الوعفم ادعو

 مهرج ارزول ةرخالا دو ءاج فإف ايق اساور مكمل مسخ مسا 3إ هد
 مکمح رپ نآ مکیر یسع (۷) ریبن ولع ام اوربعیاو ةرم لرأ هولخد امك دجسملا ةولخدیاو
 .(۸ ٤ :ءارسالا) ې اندع یئدع إو

 :نارمع لأ) سالا نم لْبحو هللا نم لبحب لإ ارفق ام ني ةلذلا مهيلع تبر 4
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 ضرألا لك ىلع نورطيسم . .اهب هللا مهدعو ىتلا مهتاءانئتسا ةمق يف نآلآ مهو

 نولزعیو «مهتسایس مهیلع نولعو «تایروهمحجلا ءاسر تونیعب كبر مح ر ام الإ

 اولتق امک مهقیرط یف فق نم نولتقیو ء هناطلس نم هنولقسیو هيلع نوضغی نم
 !ةدعاقلا نم ءانشسأ هلك اذه كلو . . ساثلا نم هريغ و یدیئک

 4 باذسلا ءوس مهمرسي نم ةمايقلا مري ىلإ مهيلع نحيل كبر نذات ذإو م
 . 01٦۷ : قارعا

 « مودي ال هتعیبطب ءانئتس لاو ؛ءانسإ كلذ نود امو ءةمئإدلا ةدعاقلا ىه كلت

 !ةدعاقلل فلام هنأ

 نکلو ؛فلذک هتم ردقب متی ءاتتسالاو ؛ ىلاعتو هناحبس هللا ريدقت نم ةدعاقلاو

 دعو بسح ةدعاقلا ىف ررقت ام ىلإ رمألا درعيو ىهي ءاشتسالا نأ رومألا ةعيبط

 . هدیع وو هللا

 تايآ یف ةروكذلا تاءاتععسالا كلت ىف ةيئابرلا ةمكحلا نحن ملعن ال دقو
 . .اتماهفآ نع ةمكعلا تبا مآ اهتمکح انمھف ءارس ققحم اهعوقو نکو : باتا

 . دودحبم دمأي ةتوقوم اهنأو «ةدعأقلا نم ءانثتسا اهنأ كردن نأ مهلأو

 ةيبنجألا رداصملا نم ال اهتاذ مهبتك نم هنوملعيو! كلذ نوملعب مهسفنأ دوهيلاو

 ! مهم
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 نم هيلع لمتشت اه مكحب «ةينابرلا ةلسلا ىضتقج ةرصاعمل# ةيلهاجلا راهنت نيحو
 . غارغلا الي ىذنا ليدبلا ىلإ ةجاح ىف نوكت ةيرشبلا نإف «داسفلا

 اهيفشيو اهلاوحأ حلصبو اهدشر ضرألل ديعي ىذلا وه « ليدبلا وه مالسإلاو
 : اهضارمأ نم

 وفنون ةو مع ائ رب مکار واج دف بانک ناب و
 مالسلا لبس ةناوضر بلا نم هللا هب يدهي 63 نيم باتکر روت هللا نم مک ءا دک ریلک نع
 _ ٠١ :ةدئالا) ( ميقتسم طارص ىلإ مهيدي هنذإب رولا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو
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 تإذ أد ةيلهاج لا جهانمو « هيف جوع ال ىذلا يوقلا لماكلا جهنملا وه مالسإلا

 رون ىلإ اهيف نوش يعي ىلا تاملظلا نم ماع لک فولالا تاحم رضي مویلاو
 اًجذومن نولثي ال رصاعملا مهعقأو ىف نوملسلاف ياق جذومدل اًعابتا ال ءمالسإلا
 !مالسإلا نع سالا دصي نأ رح جذومن یه لب «یلتحي

 هنودجيف ء صال ا قيرط نع ثحبأا ىلإ سائلا ضعب عفدي عايضلا عذل نكلو
 !مالسإلا یف

 جيرلا . . حورلا دقتفي هلكلو « ةقئاف ةيدام ةراضحو ًاًملع كذه عثاضلا برغلا نإ

 «ورلا كلت كله ىذلا ره مالسإلاو . هللا ىدمب ةيدعهملا . .هللأ ىلإ ةيدسهلا
 مأوعلا ىه اغ « ةيدالا ةراض لاو ملعلا نم ًاليدب اسهلعجي ال هتاذ تقولا ىف يهو

 : لمكلا

 يجور نم هيف تحفو هوس اذرف ©9 طم نس ارب نیا يز ةکیالمْلل كر لاق ذل $
 .(۷۲ ۷۱ : ص) € نیدجاس هل ارعقف

 طبارملا لماكتلا ناسنإلا . «ناسنإلا امه اعم حورلا ةشفنو نيطلا ةضبق

 لطيور ءةريصبو ىده ىلع ضرألا ةرامعب مرقي ىذلا «دشارلا ناسنإلا . نزاوغلا

 : ةايلا هيف لمتحت ىلا : رحآلا مويلا ىلإ هتاذ تقولا ىف
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 د راو gr ى ارا ےل ت 2 وا طا مي رل ي تا

 4 روشدلا هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف الولذ ضرألا مك لعج يذلا وه ل
 .(1۵: كلئإ)

 .(۷۷ : صصقلا) 4 ادل نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رال هللا كاثآ ميف ماو

 نكاسمو اهيف يدنا راهنألا اهنحعت نم يرجت تاج تانموْلاو نيمو هللا دعو ب
 ۷١(. : ةبوتلا)  ميظعلا زوفلا وه كلذ ربك هللا ئم ناوضرو ندع تاتج يف ةن

 , هيلإ علطتتو ةيرشبلا هيلإ جات ام كليب ىذا ذقنلا وه مالسإلا

 ةعاأق ىف اهأقلأ ةميف ةرضاحبم ىف ايناطيرب دهع ىلو سلراشت ريمألا لوقي

 ةلالد لمس ۽ م1۹17 ماع نم رسا يد ىف ةيناأطيرسلا ةي راح ةرازوب تارت ولا

 : هيلإ انرشآ ىذلا ىنعملل ةيسنلاب ةحسضاو

 . .ديازت ىف دملا ةدبحب اهبقارع رارضأو . نزارعلا ىلإ رقعفت ةرصاعلا ةيدالإ نإ#

 اماسقنا  ريدشت لقأ ىلع ىبرفلا ملاعلا ىف تدهش ةريخألا ةثالشلا نورقلا نإ
 لب ؛:راکتحا طسہ معلا لراح دقف .ادب طيحلإ لامل انتيؤر ةقيرط يف اربط

 امهضعب نع ملعلاو نيدلآ لصقناو . ملاعلل انمهف ةشيرط ىلع :ةفيتسلا هتوططس

 اتم ىف ليلقلا الإ ىرن ال١ ؛ثروزدرو» رعاشلا لاق امك نآلا انرص ٹیحب «ضعبلا

 .ةاهكلم ىلا ةعيبطلا

 ىصقأو ٠ قرف ىلإ نوكلا ًازجف « قلا ا نم ةعيبطلا عارتنا ىلإ ملعلا ىعس دقل
 . ىلمعلا اندوجو نع هدعبأو ءاندئع مهفلا ةكلم نم ةيوناث ةيئان ةيوأز ىلإ ؟سدقلا
 دق ىبرغلا ملاعلا ءائبأ نحن ادن ودييو .ةرمدملأ بقاوعلا ردقن انآدب طغف نآلاو
 «هلبإ هقلاش يذلا هلك نوکلا ءاز] ًانشیلوٹسبو :انتشيبل ىلكلا يثعملاب ساسح-ولا اندقف

 تارتلا كلذ .فلسلا ةمكحو ثتارعلا كاردإ وأ ريدقت ىف عيرذ لشف ىلإ كلذ انداقو
 ناک ولامګ ٹنآرتلا ىلع !ادیدش المات ةمث نآ قسلماو .تورقلا رادم ىلع مكارعملا
 . !رفنم ايعامتج ا اماذج

 ةمدخ انل ملعلا ىدأ دقل .ةلماش ةيلك ةلباقم ىلإ ةجاح ىرظن ىف نآلا ةمثو
 یدالا هلکش یف ملعلا نکلو . لیختن اک ام ریٹکب دقعأ ملاعلا نآ انل هنایبت یف ةلیلج
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 ىضايرلا كلذ سيل قلا! نإ .ءیش لک ریسفت نع رجاصع ءیداحألا تيدا
 ايپ ولونګتلاو ملعلا لاصفلا نإ . لوألا ةعاسلا عئاص سيلو « نوين هليخت ىذلا
 ىف هارن ام اذهو .اعزفم اًعيرعادح غلب دق ةسدقمل او ةيقالحألا نيزاوملاو ميقلا نع
 مشب ىف ىلج ىتلا ةيملعلا ةسرطخلا بقارع ىف وأ (تاديملا) تاثروملاب بعالتلا

 . راقبألا نوئج ضرم یف اهروص
 وه اإ ؛تاسنإلا علص نم سيل اتاي ىف ثارتلا نإ امئاد رعشتسآ تنك دقل

 نع اشي ىذلإ ىرهوحلا مغانعلاو «ةعيبطلا عاقيإ كاردإل انل ىلائلا هبهو ىرطف ماهلز
 سكعي ثارثلا نإ . ةعيبطلا رهاظم نم رهظم لك ىف ةلثاس ءةقرفتم دادضأ ةدحو
 ‹ حيسقلا نوكلل ةميظحلا رارسألاب ىعرلا ىلإ اتدشيو ؛توكلل ىدمرسلا ماظنلا

 یرثو ؛ةرذ یف نوکلا لماک یرن نآ-۲كيلب ميلر رعاشلا لاق امك ۔ عیطتس ثیحب
 . .ةظح- ىف ةيدہألا

 ةيحورلا ةيؤرلا هذه ىلع ظافحلل تدهاج ىئارتلا اهئكش ىف ةيمالسإلا ةفاقغلا نإ
 ةہقأرم برخلا ىف ةريحخألا لايجألا لالخ نحن اهدجن مل ةقيرطب ملاحلل ةلماكتلا
 . رامضملا اذه ىف ىمالسإلا ملاعلا ةيؤر نم هملعتن نإ نكي ا ريثكلا كانهو . قيبطعلل

 انيولقب ملعتن فيك اتوملعيل نيملسم نيملعم ىلإ جاتحن  برغلا ءانبآ نحن اتن]
 انعفدي ىلا ىلاخملا رفا ا نركي دق ةدلادلا فلألا بارعقإ نإو .انلوقعب ملعتنامك

 ةداعإل ةحئاسلا ةصرفلا توفت الآ لسآو .اهزيقحتو تالصلا هذه فاشكتسال

 .؟" ةهعمج أب اتدوجول اير يف ىح ورلا بنا فاشتكا
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 هللا نذإب مداقلا ليدبلا رهو ءذقتلا وه مالسإلا

 تاصاحرإ هل نکلو :هسیغ هللا ردقو .

 نم ةدئأف رأ حاد ةمث سيل نكلر . ةكر ا ةطبضلم ةيئوك ةعاس ةثيه ىلع نوكلا يلح هللا ن نتو ین لاق (1)

 وأ شح اهراسم رييخت عيطتسإ ال هاذ وه هنأل :ةمخقلا ةينركلا ةعاسلا هله متاص هلإلا ىلإ ةالصلا

 !هلذ دارآ

 .ةمجرشلا نس ١ ٠١ سج نوتترب فیلأت «ٹیدشا رکفلا اشم باک نع

 ء1۹41 1۲ ۱۶ خیرات , 1۵٩1۲ ددعلا طولا قرشا ةدیرج نه (۲)
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 یبیلصنا ديكلا تاك دقف ؛ضرألا نم نيدلأ اذه ىهتني نآ للا ردق یف ناک ول

 ةيبيلصلا تنظو «ةفالحلا ىغلأو ةينامشعلا ةلودلاب حاطأ موي هيلع ءاضقلاب اليف

 هللا ردق نکلو !هيلع ترهجأو :دودللا اهودعب اريخآ ترفظ اهنأ ئم وي ةيلويهسصلا

 !ةيمالسإلا ةوحصلا وح باك فذ ريغ ناک

 نوكل ام لكب اهنوبرضي اوماق ءةوحصلا نم ةينويهصلا ةيبيلصلا نونج نج الو
 ره اذه نآ مهدم اظ لعقلاو بيدعشلاو ديرشتلاو نجسلئاب شطبلا لاسو نم
 نكلو . .ةيضاقلا ىه اهونظ ىتلأ ةبرضلا هلعقت مل ىذلإ ردعلا نم صالفلا قيرط

 !ضرألا لك يف ةرحصلا راشتنا نم اديزم ناك « كلذ ريغ ناك هللا ردق

 هتدسفأ ام حلصي ىذلا مداقلا ليدبلا وه مالسإلا نإ : لوقت اهلك تاصاهرإلاو

 !ضرألا ىف ةيلهاجلا
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 هبحل ىذلا «جردعملا ىطبلا ئداهلا قيرطلا . ءاج هيشيرط ىأ نع مداق مالسإللا

 فيلعلا بحاصإا قيرطلا وإ « لايجأ ةدع همام قرختسا ولو «هيلإ وعدنو هيضترلو

 أ لیئارس] تاقأامحو برغلا تاقامح هيذغت یذلا

 دض ةقاصحب لمعت ءمريلا ضرألا ىلع رطيست ىتلا ةينويهصلا ةبيلصلا نإ
 الايجأ دلوت ۔ةيمالسإلا تاكرإ دص ههجرت ىذلاإ شطبلا فنعب  اھنإ !اھلاصم

 نماساآرم دشأو ءايعو رشکأو ءان لوطأو ءادرع بلصأ یمالسإلا لمعلا نم

 !مويلا مهيرامحت نيذلا

 مهبولق ىف ىلا دقح ا نکلو «هنم مهموق نورڈحیو «فلذ نوفرعي مهژالفعو

 ثءاج ولو ؛ةحيصنلل عامتسالا نع مهناذآ مصيو  ةقيقخا هذه ةيؤر نع مهيمعي

 ؟مهسفنآ مهتالقع نم

 نیلا نکاسم يف مکسو 3: هللا ناس نم ةلس بسحو هلا نم ردقب كلذ مشيو

 4 مخرکم اورکم دقو هد لاشآلا مک اتنبرضو مهب اعف فیک مک نیبتو مھسفنآ اوم
 ٤١ ٤٤(. :ميهاربإ)

AA 



 رات ىلع ةاغطلا طغض دتشي ني امئاد تدق خيراتلا ىف ىربكلا تاراجفنالا نإ

 دلري يذلا وه هتاذ طخضلا اذه نوكيف ءهوعہكيل ةاحطلا هيلع دششي ادصعأسج

 !ةاغلملا مه هيف ةيحضلا نوكيو ؛راجضنالا

 دلوي ىذلا طغضلا اله وه  ةفامحب - موبلا ةينويهصلا ةيبيلصلا هلعفت ىذلاو

 .راجفئالآ
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 .دحار تقر يف روم ةلالث منت ةدحاو ردق ةبرضبو

 . هللا نيد ىف تطرف ام ىلع ةيمالسإلا ةمألا باقع الو متي

 نأب اهمرك نيح «شيراتلا ىف ةباس ةمأل اهلمحب مل ةنامآ ةسألا هذه هللا لمح دقل

 مالا يلع اهلضفو ةمألا ةيريخ ةنامألا هله لمح يف لعج و ء ءاببئألا اح ةمآ نوكت

 نومونو رگنملا نع توهنتو فورعملاب نورمأت سانات تجرأ ةمأ ريخ معك ل :ةقباسلا
 سالا ىع ءادهش اونوكنل اطسمو مآ مكان كلذ ل f) : نارمع لآ) 4 للاب

 ٠٤١(. :ةرقبلا)  اديهش مكيلع لوسرلا توكيو

 هاجت لب «بسحف ةيرشبلا هاجت ال اهتلاسر تيسنو رحدلا نم اتي تلفغ اهنکلو

 :اهلوسر اهرلنأ اہک ءاهٹادعآ دی ىلع بقاعت نآ اھل شا ردق ذیددع ۔ . كلذک اهسفن

 ةلق نمأ :!رلاق . (اهععصق ىلإ ةلكألا ىعإدت امك ممالا مكيلع ىعادن نأ كشوي»
 «ليسلا ءادشك ءاغض مكنکلو ريش شموي مشن لہ : لاف ؟هلفا لوسر ای ذشموی نحن

 امو :اولاق .«نهولا مكيولق ىف نندقيلو ؛مكلادعأ رودص نم ةباهلا هللا نعرديلو
 .؟* تولا ةيهاركو ابندلا بح : لآ ؟هلناإ لوسر اي نعولأ

 ءادع“لا ءالزهل نكم ءاهثادعأ دي ىلع ةمألا باقع هيف هللا ردق ىلا تقولا ىقو
 وه رخآ ردع مهنأشب متيلو . . هباوركذاماوسن نميف هتنس ابسح- «ضرألا ىف

 مح ربو مهنايغطو مهضارعإ ىلع مهل اباقع هللا دنع ردقلا دعوملا ىف ريمدتلا

 معرازوأ اوليا $: هع هليا لاق یذلآو ءةمايقلا موي مهل ردقلا ردقلا نع الخف

 . هيلإ ةراشإلا تشبس ( )
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 ٠٠(. : لحتلا) 4 ةورري ام ءس الآ مله رْيغب مهنولشب نيدلا رازوأ نمو ةمايقلا موي ماك

 مهو لإ اردت مهل يمل إم وشال ريخ مه يلم ملأ اورق نيدلا نيسح الو د
 .(۷۸ :نارمع لآ) ( نیم باع

 قحميو !وتمآ نيذلا هللا صحميلو ل : نينمؤملا صيحشا هتاذ تقولا ىف كلذك متيو

 ۱٤١(. :نارمع لآ) 4 نیرفاکلا

 دلوم هللا نم ردقب مويلا متي ۰ هللا نم ردقب نوعرف رصق یف یسوم ةيبرت تمت امکو
 لاو : نيدلا اذهل نوديكي ر نیلا ءادعألا دي ىلع «ءاثّشلا دعب ام ليج ؛دیدج لمج
 ,( ١ :فسوي) نرمي ال سائلا رذكأ نكلو هرمآ ىلع بلاغ
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 ءامدو ؛تايحضت ىهاغإ . .نيملسملل ةبسنلاب ةبيرق ةحزن رمألا توكي نلو
 نيا هللا مّلْعيلو # ادیب ال بتاد دهجو ؛ءالعیاو ءاوالو ءةاثاعمو باطعو «عومدو

 ۱٤(. ۰ :نارمع لآ)  ءادهش مگدم ذخشیو اونمآ

 هذولذبی فهج نم ديالو « هللا نيد یف مهلطیرفت ءازج كوملسملا هعفدي نمت نم دبال

 . قيرطلا ىلإ اود وعي
 ءامدلا نولذبيو «باذعلا نولمحشيو «ءادهشلا نومدقي مهو «مهءازع نكلو

 مه اونوكيلو ءايلحلا ىه هلا ةملك نوكعل « « هلا لیبس یف نودهاجی مھنآ « عومدلاو
 . نيدلا اذهل نّکمیس یدذلا هللا ردقل ؟راتس

 تاتمزملاو نيمؤملا هللا دعو ل : هللا ناوضرو ةا ةرخآلا ىف مهل نآ مهؤازعو

 هللا نم ناوعرو مدع تانج يف ةط ناو هيف نيدلاخ رانا اهعحت نم ير تانج
 .(۷۲ :ةبوتلا) 4 ميظعلا زوفلا وه كلذ ربكأ



 Seserra ةمدقم

 ns لوألا لبا ةاشن ىف تالت

 وا ديرفلا ليا ىف ةودقلا عضوم

 ا هيلع تبترت یتلا جئاتسلاو ةرصاعمل ا ةكر ا يف لجعدلا بابسأ

 areas ةبلصلإ ةدعاقلا

 ا ةدعاقلا حیسوت

 eseren لالو عقاولا

 Sesser لبقتسملا ىلإ ةرظ
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